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اإلهداء

كما الغربية، الحضارة مع حوار أجل من املعارصين، املسلمني الفالسفة إىل
اليونانية. الحضارة القدماء الحكماء حاَور

حنفي حسن
٢٠١١م يناير ٢٥ نرص، مدينة





تصدير

النص»، «بنية والثاني النص» «تكوين األول جزأين،1 يف الواقع» إىل «النص من صدر كما
اليوم تصدر تقريبًا،2 عاًما أربعني بعد الدولة لدكتوراه الرئيسة الرسالة كتابة إلعادة
للمنهج الراهنة الحالة الظاهريات: «تأويل األول جزأين؛ يف أيًضا التكميلية الرسالة
لهرمنيطيقا محاولة التأويل: «ظاهريات والثاني الدين»،3 ظاهرة يف وتطبيقه الظاهرياتي
مناقشة ت وتمَّ .١٩٦٦ عام والثاني ،١٩٦٥ عام األول صدر فقد الجديد». للعهد وجودية
طبع رضورة الجديد، الجامعة لقانون طبًقا األوىل طباعة بعد العام نفس يف الرسالتنَي
املجالت يف متخصصني من حولهما مراَجعتنَي وكتابة مناقشتها، قبل الرئيسية الرسالة
أُلغيت ثم ١٩٦٨م، مايو يف الشباب مظاهرات بعد أُلغي الذي القانون وهو العلمية،
ثم أوًال، الثالث السلك دكتوراه مراحل عدة إىل وانقسمت ذلك، بعد كليًة الدولة دكتوراه
يعادل وكالهما ثانية، مرحلة تأتى بعدها أوىل، كمرحلة الجديد، النظام دكتوراه إىل ت تغريَّ
ثانيًا الدكتوراه ثم أوًال املاجستري الشائع، بالنظام أشبه وهو القديمة. الدولة دكتوراه

مركز النص، بنية ج٢ ٢٠٠٣م؛ القاهرة للنرش، الكتاب مركز النص، تكوين ج١ الواقع، إىل النص من 1

٢٠٠٤م. القاهرة للنرش، الكتاب
Les Méthodes d’Exégèse, essai sur la science des fondements, de la compréhension Ilm 2

.usul al-Fiqh, Le Caire, 1965
L’Exégèse de la Phénoménologie, l’etat actuel de la Méthode Phénoménologique et son 3

application an phénomène religieux, Paris, 1966, Dar al-Fikr al-Arabi, Le Caire 1976.
La Phénoménologie de L’Exégèse, essai d’une Herméneutique existentielle à partir du

.Nouveau Testament, Paris, 1966, Dar al-Fikr al-Arabi, Le Caire, 1987
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سنوات عرش األمر استغرق وقد مبارشة. الدولة دكتوراه إىل القفز من الطالب عىل تخفيًفا
السبت الجلسة، نفس ويف مًعا مناقشتهما ت وتمَّ الثانية، والرسالة األوىل الرسالة إلنهاء
اثنان أعضاء؛4 خمسة أمام مساءً، السابعة حتى الواحدة من الظهر بعد ١٨ / ٦ / ١٩٦٦م

الرئيسية.5 للرسالة وثالثة التكميلية، للرسالة
،Les Methodes d’Exégèse الرئيسية للرسالة ترجمة ليس الواقع» إىل النص «من
ال كان عاًما أربعني منذ أصولية متوٍن من متاًحا كان فما كليًة؛ للموضوع دراسة إعادة بل
التاريخي، الوعي — الثالثية والبنية واحدة، الروح املائتني. عىل زاد واآلن الخمسني، يتجاوز
باملعنى ترجمة تحدث لم ولكن واحد، والقصد واحدة، — العميل الوعي النظري، الوعي
الكمُّ م وتضخَّ جديد. نصعربي وضع بل عربية، عبارة إىل الفرنسية العبارة نقل أي الدقيق؛
النص». و«بنية النص» «تكوين جزأين؛ إىل التأويل» «مناهج الفرنيس األصل ل تحوَّ بحيث

الدراسات معهد ومدير اإلسالمية الدراسات أستاذ برنشفيج روبري الرئيسية الرسالة عىل أرشف 4

يف «التأويل عن الرسالة تكون أن أراد الذي كوربان هنري مع البداية وكانت الرسبون. يف اإلسالمية
ألنه نظًرا الرسمي اإلرشاف يستِطع ولم والباطنية، ويونج هيدجر بني يجمع وكان الشيعي»، الفكر
بالبحث تقوم بل شهادات، تعطي ال التي التطبيقية للدراسات العليا املدرسة يف الدراسات مدير كان
«مناهج ماسنيون اقرتح الوقت نفس ويف .L’Ecole des Hautes Etudes Pratiques فحسب العلمي
La بعنوان البحث خطة وهي ا، عامٍّ إسالميٍّا منهًجا أقيم أن أريد دامت ما الفقه» أصول علم يف التأويل
وتشمل ومتحركة والنظام، التصور تشمل ثابتة صورتان؛ له وكان .Méthode Islamique Générale
أصول علم القاهرة بجامعة الفلسفة قسم يف دراستنا عدم عن ماسنيون واستغرب والحركة. الطاقة
«سني»، وأنا «شيعي» بأنه كوربان من وحذَّرني ذلك، عىل الرازق عبد مصطفى تنبيه من بالرغم الفقه
للعلم، العلمي بالبحث تقوم التي فرانس دي بالكوليج أستاذًا كان ألنه رسميٍّا اإلرشاف يستِطع ولم
مسترشًقا برنشفيج كان عنه. نيابًة اإلدارية باملهام القيام برنشفيج من وطلب شهادات. تعطي وال
«املادة» يعرفون فرانس. دي الكوليج يف ماسنيون خلف الذي الوست كان وكذلك فيلسوًفا، منه أكثر
ريكري وبول فال جان مثل الُخلَّص، الفالسفة وكان الفلسفية. تأويالتها يعرفون ال ولكنهم اإلسالمية
أرسَّ وقد اإلسالمية»، «املادة يعرفون ال ولكنهم الفلسفية التأويالت يعرفون وجانكليفتش، جيتون وجان

رينان.» إال عليك يُِرشف أن أحد يستطيع وال ثقافتنَي، بني تجمع أنت حنفي أستاذ «يا أحدهم:
املسترشقني، من الوست هنري الرسالة، عىل الرسمي امُلِرشف برنشفيج روبري هم: الخمسة األعضاء كان 5

جزء أنها عىل اإلسالمية للدراسات ينظر وكان الوسيط، العرص يف للفلسفة أستاذًا كان الذي ياك جان دي
التفسري» «مناهج الرئيسية للرسالة حديث. وسيط، قديم، األوروبي؛ الثالثي التحقيب لسيادة نظًرا منها
جان التأويل» ظاهريات إىل الظاهريات تأويل «من الثانية الرسالة عىل الرسمي املرشف ريكري، بول

املسيحي. الفكر يف واملتخصص والفلسفة الفلسفة تاريخ أستاذ جيتون،
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إىل أقرب العربي النص كان فقد التأويل»، و«ظاهريات الظاهريات» «تأويل يف أما
وظل وتأويل، وتفسري صياغة إعادة بل َحرفية، ترجمًة تكون أن دون الفرنيس النص
كان عندما فقرتنَي أو فقرة إضافة باستثناء هوامشه وبقيت الفرنيس، النص مثل جزأين

للغاية. مركًزا املعنى
و«ظاهريات الظاهريات» و«تأويل التأويل» «مناهج الشباب، ثالثية أن والحقيقة
يف ذلك بعد أعلن الذي والتجديد»، «الرتاث مرشوع يف الثالث الجبهات هي التأويل»،
نظرية أو الواقع من موقفنا الغربي، الرتاث من موقفنا القديم، الرتاث من موقفنا ١٩٨٠م
اإلسالمية العلوم بناء إلعادة القديم الرتاث من موقفنا هي التأويل» «مناهج التفسري.
ثم الواقع»، إىل النص «من يف الفقه أصول بعلم وبدايًة العرص، تحديات من ابتداءً القديمة
ثم اإلبداع»، إىل النقل «من يف الحكمة علوم ثم الثورة»، إىل العقيدة «من يف الدين أصول علم
والحديث القرآن الخمسة، النقلية العلوم يف ثم البقاء»، إىل الفناء «من يف التصوف علوم يف

العقل». إىل النقل «من يف والفقه، والسرية والتفسري
الفردي الوعي بدراسة بدايًة الغربي الرتاث من موقفنا هي الظاهريات» و«تأويل
األوروبية»، العلوم «أزمة يف هورسل أكمله الذي الجماعي والوعي ديكارت، سه أسَّ الذي
وتوالت املبدئي، والتطبيق املرشوع االستغراب»، علم يف «مقدمة يف التأسييس بيانها وصدر
«الوعي يف االستغراب لعلم ثانية لصياغة انتظاًرا الغربية الفلسفة يف والدراسات الرتجمات

والبناء». التطور األوروبي:
التفسري»، نظرية أو الواقع من «موقفنا الثالثة، الجبهة هي التأويل» و«ظاهريات
العهد يتلوه ًسا، مقدَّ دينيٍّا ا نصٍّ باعتباره الجديد العهد يف والواقع النص بني بالصلة بدايًة
الوعي متداخلة: دوائر ثالث يف موضوعيٍّا عرُضه يتم حيث «املنهاج»، يف القرآن ثم القديم

بالعالم. الوعي االجتماعي، الوعي الفردي،
التأويل»؛ ظاهريات إىل الظاهريات تأويل «من واحًدا جزءًا البداية يف الرسالة كانت
املوضوع، هو والتأويل املنهج، هي الظاهريات كانت ظاهراتي. بمنهج التأويل دراسة أي
تأويل يف مستقالٍّ جزءًا أصبحت حتى الظاهرياتي املنهج تتناول التي املقدمة مت تضخَّ ثم

الظاهريات.
أولية)، (مالحظات الظاهرياتي املنهج األوىل: مقدمات؛ ثالث تشمل املقدمة وكانت
والظاهريات الساكنة والظاهريات الظاهرياتي، املنهج وقواعد الظاهريات، لغة تشمل
الظاهرياتي، املنهج والثانية: التطبيقية. والظاهريات النظرية والظاهريات الحركية،
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الظاهرة يف وتطبيقه الظاهرياتي املنهج الثالثة: واملقدمة والتفسري. والتكوين للفهم محاولة
التأويل. وظاهريات الدين، وظاهريات الدين، فلسفة وتشمل الدينية،

ثالثة؛ أبوبًا أصبحت الثالث فاملقدمات وفصول؛ أبواب إىل الرسالة مت قسَّ واآلن
ي كمِّ لتقسيٍم طبًقا فصول خمسة ويضمُّ أولية)، (مالحظات الظاهرياتي املنهج األول:
والظاهريات النظرية الظاهريات الثاني: والفصل والحركة. والقواعد، اللغة، األول: خالص.
الدراسات الرابع: والفصل الراهنة. والحالة األخري، التطور الثالث: والفصل التطبيقية.

الظاهريات. تفسري الخامس: والفصل النظرية. والظاهريات الثانوية،
ثالثة ويضمُّ والتفسري. والتكوين للفهم محاولة الظاهرياتي: املنهج الثاني: والباب
الظاهريات. تأويل والثالث: الظاهريات. تكوين والثاني: الظاهريات. فهم األول: فصول؛
الدين. فلسفة األول: فصول؛ ثالثة أيًضا ويضمُّ الدين. ظاهريات الثالث: والباب

التأويل. ظاهريات والثالث: الدين. ظاهريات والثاني:
نقطة األول التأويل»؛ «مناهج من الثاني الجزء التأويل» «ظاهريات اعتبار ويمكن
يف أوىل تطبيق نقطة الثاني أن حني يف الجديد، العهد نصوص يف للتأويل ثانية تطبيق
مًعا، لالثنني املنهجية املقدمة فهي الظاهريات» «تأويل أما الحديث. ونص القرآني النص
مبارش غري نحٍو عىل التأويل» «مناهج يف تطبيقه تم الذي الظاهرياتي املنهج تَعِرض
الحضارة هي واحدة، حضارٍة من نابَعني واملنهج املوضوع يظل حتى عنه؛ اإلعالن ودون
يظل حتى عنه؛ وباإلعالن مبارش نحٍو عىل التأويل» «ظاهريات يف تطبيقه ثم اإلسالمية،

الغربية. الحضارة هي واحدة، حضارة من أيًضا نابَعني واملنهج املوضوع
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مقدمة1

األوروبي» «الوعي ظاهرة (1)

لظروفها ومندهًشا ومصطلحاتها، وألفاظها لغتها إغراء تحت وواقًعا بأوروبا، مبهوًرا
هذا وداخل للتأمل.» يخضع أن يمكن خالص انفعاٌل «هذا املفكرين: أحد قال ومحيطها،
اقتصادية وحدة إىل «أوروبا» اللفظ هذا يشري إذ للدراسة؛ كموضوع الغرب يكمن االنفعال
صفات لها فكرية وحدة إىل يشري وهو األوروبي»، «الوعي تعبري به استبدل وقد وسياسية.
فلسفة يف فقط ليس رئيسيٍّا، موضوًعا فرتة منذ األوروبي» «الوعي أصبح وبالفعل خاصة.

الخالصة.2 الفلسفة يف أيًضا بل التاريخ،
ميدان إىل «أوروبي» لفظ يشري «غربي». لفظ «أوروبي» بلفظ أحيانًا ويستبدل
يشري بينما «الحضارة»، إىل األول يشري املادي. امليدان إىل الثاني يشري بينما األيديولوجيا،
نحٍو عىل يُستعمل ولم بصفاته، يحتفظ «أوروبي» لفظ زال وما «املدنية». إىل الثاني
الوحدة أيديولوجيا إىل اآلن «أوروبي» لفظ ويشري «غربي». لفظ استُعمل كما عشوائي
مشرتك ملرياٍث روحي» «ُكلٍّ إىل قبُل من له يشري كان وقد ألوروبا، والسياسية االقتصادية

املتميزة.3 خصوصيته له

.x. Phéno, pp. 3–12. Avant propos تصدير 1
.O. Spengler: Le Declin de l’Occident, Husserl: Krisis 2

لفظ اشبنجلر استعمل بينما األوروبية»، العلوم «أزمة الشهري كتابه يف «أوروبا» لفظ هورسل استعمل 3
الغرب». «أُفول الشهري كتابه يف «غرب»



الظاهريات تأويل

ومظاهر نظرية موضوعات منها تنبثق خاصة بيئٍة إىل يشري «الغرب» لفظ أصبح
دفاعية ميادين يف «الرشق» لفظ مع تقابل يف أحيانًا ويُستعمل اإلنساني،4 للسلوك عملية
شكٌل ظهر الغربية، الهيمنة من الرشق وتحرُّر الثالث، العالم يقظة وبعد مزيَّفة.5 عاملية أو
وتُخفي والرشق. الغرب بني التقارب وهو حيطة، واألكثر البطيئة الهيمنة أشكال من جديد
النوادي تتبعها التي هي التفكري يف الطريقة هذه الحقيقية. النوايا والبالغة الدفاع أساليب

النزيه. املستقل العلمي البحث عن البعد كل بعيدٌة وهي الثقافية، واملراكز
«الحضارة أو األوروبي» «الوعي ذلك بعد أفضل أيهما «أوروبا»، لفظ إيثار وبعد
يف القبلية أصوله له فالدين أوروبي»؛ «دين يوجد ال أنه فيه شك ال مما األوروبية»،
أوروبي»، و«علم أوروبية» «فلسفة تعبريات استعمال يمكن تقدير أقىص وعىل الوحي،
الحضارة مصدر األوروبي» «الوعي لنشاط مظهران هما األوروبي والعلم الفلسفة ذلك ومع
لفظ ويُستعمل للحضارة، املنِتج املصدر إىل لإلشارة «الوعي» لفظ ويُستعمل «األوروبية».
الفكرية املصنَّفات أي األعمال؛ مجموع يتضمن الذي نفسه املنتَج إىل لإلشارة «حضارة»

واألدبية.
األوروبية الحضارة داخل ذلك ولوحظ للدراسة، ظاهرة األوروبي» «الوعي أصبح
ت تمَّ وقد األوروبيني، وغري األوروبيني والباحثني الفالسفة من عديد الحظها وخارجها.
الحظ وقد «االنتحار».6 أو «األزمة» أو «األفول» مثل: املؤرشات، بعض تحت دراستها
امتداد مدى عىل الغرب» و«أفول األوروبي» الوعي «أزمة ظواهر والدارسون الفالسفة
األوروبي الوعي النهاية ساعة أعطت وربما املايض. القرن بداية منذ كلها، الغربية الحضارة

الحساب. كشف لنفسه ويقدم األخري بحسابه يقوم بأنه اإلحساس
«أفول» ظاهرة أدق بتعبرٍي أو األوروبي» «الوعي ظاهرة فقط الفالسفة يدرس لم
حاول فإذا الباحثون.7 أيًضا بل للتفكري، موضوًعا باعتباره األوروبي الوعي «أزمة» أو

.Eidétique نظرية 4
Denis de Rongement: Pesudo-oecuménique L’Amour مزيفة عاملية ،Apolegétique دفاعية 5

.Situations I, pp. 62–69 يف الكتاب لهذا سارتر بول جان مراجعة انظر .et l’Occident
«نهاية»، «انتحار»، ألفاظ آخرون واستعمل «أفول»، لفظ واشبنجلر «أزمة»، لفظ هورسل استعمل 6

إلخ. … «سقوط» «انحطاط»، «انهيار»،
األوروبي» الوعي «أزمة يف آزار بول مثل: والباحثون اشبنجلر. نيتشه، هورسل، مثل: الفالسفة 7
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الشاملة العدمية إعالن أو الغرب أفول ووصف األوروبية العلوم أزمة تشخيص الفيلسوف
األوروبي.8 الوعي تطور من زمنية فرتة اختيار الباحث يحاول القيم، لكل الكامل والهدم
التاريخ مفهوم أن صحيح التاريخ. فلسفة يف سابقتها األوروبي» «الوعي ولظاهرة
التنوير فلسفة صلة لتحديد النهضة عرص بعد التاريخ فلسفة نشأت فقد غربي؛9 مفهوم
الفلسفات من عديد وبعد املدرسية. الفلسفة خاصًة عليها السابقة األخرى بالفلسفات
وكان الفلسفية، املذاهب تطور لتحديد للتاريخ فلسفة نشأت الحديثة، العصور يف املتتابعة
«الوعي فظاهرة «الحضارة»؛ مفهوم ظهور إىل التاريخ فلسفة دت ومهَّ روحه. عرص لكل

األوروبية. الحضارة نتاج األوروبي»
حركات بعد املستقلة بحضارتها الشعوب وعي وبعد األوروبية، الحضارة وخارج
استقالل عن دفاًعا إما للبحث، كموضوع األوروبي» «الوعي مفهوم ظهر الوطني، التحرر

املركز.10 حضارة هيمنة لنقد أو األطراف حضارات
لها أصبح والتي الثالث، العالم يف االستعمار من للتحرر الحالية الحركة دفعت وقد
للعالم الراهنة الحالة يف فقط ليس للتفكري الباحثني من عديًدا ينحاز، ال كحكم الدويل ثقلها

التاريخ.11 يف مأساته يف الرئييس السبب املستعمر؛ يف أيًضا بل الثالث
األذهان وانبهار ذاتها األوروبية الحضارة داخل مشكلة للعالم مركًزا أوروبا أصبحت

خارجها.12 بأوروبا» «االنبهار ظاهرة أنشأ مما املجاورة؛ الحضارات يف بها

من واشبنجلر األول، النوع من هورسل .Paul Hazard: La crise de la conscience Européenne
الثالث. النوع من ونيتشه الثاني، النوع

١٧٧٠–١٨٣٠م. فرتة باختياره آزار بول حالة هذه 8

أرسطو رصده كما الحضارة تاريخ ويف ،άκμή مفهوم يف العام التاريخ حرض اليونانية الفلسفة يف 9

يف اإلنساني الزمان اكتشاف تم ثم «طيماوس»، محاورة يف بالكونيات التاريخ فلسفة واختلطت مؤرًخا.
الوحي.

الجانب بحث وسيتم .Diop: Civlization Africaine et Culture, Le suicide de l’Occident 10

بعد. فيما الدراسات هذه يف النظري
لهما الظاهريات» و«تأويل التأويل» «مناهج التاريخ. يف الفكر إدخال بل سياسيٍّا، تفكريًا هذا ليس 11
نهاية عن اإلعالن الظاهريات» «تأويل ويف حضارة، ميالد عن اإلعالن التفسري» «مناهج يف تاريخية. رسالة
كتلة ونشأة الثالث العالم يف التحرر حركات انتصار وقت الستينيات يف الرسالة هذه كتبت وقد حضارة.

االنحياز. عدم
.Occidentalisation التغريب بعُد فيما ُسميت التي وهي .Europeanisation بأوروبا االنبهار 12
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استغالل وُسمي أوروبا، نظر وجهة من يشء كل بتفسري األخرى الحضارات انبهرت
املستعَمرة، الشعوب نظر وجهة من االستعمار بداية أنه مع الجغرايف الكشف العالم
والبالد املتقدمة البالد فهناك العالم؛ تصنيف مقاييس هي أوروبا ظروف وأصبحت
«النامية» لفظ «املتخلفة» بلفظ استُبدل التصنيف، حدة من التخفيف أجل ومن املتخلفة.
بدائية»، «عقلية أنها عىل األوروبية غري الشعوب تفكري أنماط وُصنفت النمو»، طريق «يف أو

وسامية. آرية إىل البرش أجناس تقسيم درجة إىل األمر وصل بل
البالد اعتُربت فقد والسياسة؛ لالقتصاد مادية األكثر امليادين يف اليشء نفس وظهر
املنتجات لبيع كأسواق ثم الغرب، تصنيع أجل من األولية للمواد كمصادر األوروبية غري
ومناطق العسكرية القواعد وأقيمت وتحالفات، معاهدات عدة صياغة ت وتمَّ األوروبية.

أوروبا. عن الدفاع أجل من األوروبية غري البالد يف نفوذ
تكوَّنت والتي بأوروبا»، «االنبهار الظاهرُة هذه أوروبا خارج حضارة كل داخل وتجلَّت
باعتبارها فيها واالغرتاب أوروبا إىل االنحياز ثم الخاصة حضارته يف الفرد جذور نسيان من
كل تقع ثَم ومن كرًها؛ أو طوًعا بديلة، جذوًرا فرد كل فيها يجد التي الوحيدة الحضارة
كلها. لإلنسانية ممثِّلة األوروبية الحضارة أصبحت النسيان. دائرة يف أوروبا خارج حضارة
داخل سواء الفلسفية، للدراسات بالنسبة مشكلة األوروبي الوعي ظاهرة أصبحت
جزئية نتائج حصلت الداخل. يف بعُد الدراسات تكتمل لم خارجها. أو األوروبية الحضارة
أقىص إىل النتائج هذه دفع يتم ولم الحضارة، وانهيار العلوم بأزمة خاصة فحسب
من كليًة يتخلص أن الباحث أو الفيلسوف املالِحظ يستطيع أال الطبيعي من وكان مداها،
إصالحها. باستطاعته يكن لم فإنه بنيتها عن مسئوًال وباعتباره لحضارته، الذهني األثر
الذهنية البنية لتأثري يخضع ال ألنه ُمنِصًفا ُمشاِهًدا يكون أن أوروبي غري مالِحٌظ ويستطيع
أثر وتحت وخطابية، دفاعية بطريقة املشكلة تناول تمَّ الخارج ويف املدروسة، للحضارة
طريق عن األوروبي الوعي معالجة ت تمَّ بالنفس الشديدة والثقة الوطني التحرر حماس
التحرر ألن نظًرا طبيعيٍّا ذلك وكان األوروبية. االستعمارية الُقوى عىل العنيف الهجوم

بعد.13 يكتمل لم الوطني

ضياع بعد ثانية تحرُّر مرحلة إىل اآلن العرب يحتاج (وربما .F. Fanon: Les Damnés de la Terre 13

من بالرغم وكشمري، والشيشان وأفغانستان والعراق فلسطني كل باحتالل األوىل التحرير حركة مكاسب
العنرصي.) النظام من أفريقيا جنوب تحرير
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نقيض؛ طَرَيف عىل تياران هناك األوروبي الوعي حول للدراسات الراهنة الحالة ويف
وأمريكا وآسيا أفريقيا من الالأوروبيون الخطباء والثاني األوروبيون، العلماء يمثِّله األول
وعيُه أوروبي، املالِحظ ألن وموضوعه؛ املالِحظ بني مسافة أية غياب نتيجة األول الالتينية.
بني الشاسعة املسافة نتيجة والثاني حضارته. إياه أعطته الذي الذهني االنطباع نفسه هو
مما أكثر الروحي وطنه عن يدافع سيايس، أو ف مثقَّ خطيب، فاملالِحظ وموضوعه؛ املالِحظ
عىل تساعد أن للثاني الطويلة وال لألول القصرية النظرة تستطيع وال موضوعه. يدرس
وأن والثاني، األول اغرتاب يتجاوز أن وحده امُلحايد الوعي يستطيع الفلسفي. البحث تقدم

أدق. وحكم أفضل، رؤية فرصة له تكون

املغرتب والوعي املحايد الوعي (2)

الحضارة وبناء للجماعة.14 الفردي الوعي مجموع من املشرتك النتاج إال الحضارة ليست
الفردي الوعي به يقوم للحضارة تحليل كل يخضع كذلك الفردي. الوعي بناء نفسه هو
وكل الباحث. ذهن عىل انطباعها ترتك التي ذاتها الحضارة هذه إىل إليها ينتسب الذي
الفردي الوعي لبناء تحليل الوقت نفس يف هو إليها ينتمي لحضارة باحث به يقوم تحليل
يتم الوضع. لهذا طبًقا يتم تحليله فإن معني، وضع يف محدًدا نفسه يجد كان وملا للباحث.
حضارته. نظر» «زاوية يف نفسه واضًعا الباحث نظر لوجهة طبًقا للحضارة تحليل كل
يمكن والذي أخرى، حضارة إىل ينتمي والذي ودوره، املحايد الوعي رضورة تأتي هنا ومن
الحضارة من انطباع أي من خاٍل املحايد الشعور مسبق. حكم أي دون عليها الحكم
حضارته.16 داخل ما بمذهٍب امللتزم أو املغرتب الشعور عىل لديه ميزة وهي املدروسة.15
يوجد وبنفسه. لنفسه للباحث الذاتية الرتبية من نوع بفضل موجود املحايد الوعي
ثم املسبقة، األحكام كل عن ويتخىل األصلية، الرباءة من حالة يف أوًال نفسه الباحث وعي

الفرنسية. اللغة عكس عىل فرديته، عىل يدل مما يُجَمع»؛ «ال الوعي لفظ العربية اللغة يف 14

املركز تبعية عىل ِفعل كردِّ الثقايف التحرر يف الرغبة مثل شعورية ال دوافع املحايد الشعور يتضمن قد 15

املوجهة املقصودة والدوافع الالشعوري الدافع هذا بني وفرٌق الحياد. من يمنع ال ذلك ولكن لألطراف،
لالسترشاق.

دون بنياتها محلًِّال أخرى، مجتمعات بدراسة يبدأ الذي Ethnologue السكان عالم حالة نفس وهي 16

«البدائية»؟ باملجتمعات يُسمى ما تجاه ُمحايد وعٌي األوروبي اإلثنولوجي وعي فهل بها. ُمتأثًرا يكون أن
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اللجوء من ثانية مرة تمنع جذرية بداية عن والبحث األصلية، الرباءة من يبدأ فهم اتباع يبدأ
الوعي اتحاد طريق عن ذاتها األشياء إىل العودة املنهج هذا ويستطيع مسبقة. أحكام إىل

ماهياتها.17 إلدراك باألشياء
إخضاع يمكن هل األوروبي؟ للوعي وتطور بنية إيجاد محاولة الطموح من أليس

للدراسة؟ كموضوع ظاهرة أصبح أن بعد األوروبي الوعي
العنارصالرئيسية األوروبي الوعي حول بة املتشعِّ السابقة املالحظات هذه ن تكوِّ أوًال،
التخطيط هذا من جزءًا تكون أن املالحظات هذه استطاعت لو ثانيًا، املرجو. التخطيط لهذا
التعميم، بقوة املوقف توضيح عىل للمساعدة العنارصالقليلة هذه عىل يقوم عام قانوٌن يأتي
ثالثًا، التخطيط. هذا تكوين يف تشارك أن العام والقانون الخاصة العنارص هذه تستطيع
مطابق، غري العام القانون وكان قليلة العلمية املادة كانت ولو رضورية، الجريئة األحكام
عمومية وتجعل العنارص، رؤية تحكم الحكم قوة للعون. تأتي الجريئة األحكام أن إال
تثري أن كامًال تأسيًسا املؤسسة غري األحكام بعض استطاعت وطاملا تطابًقا. أكثر القانون

أتم.18 نحٍو عىل تأسيسها إعادة املمكن من فإنه األذهان،
التخلص استطاع الذي الالأوروبي الباحث شعور يكون أن املحايد للشعور ويمكن
عىل القدرة ميزة له الالأوروبي الباحث وعي أن والواقع الثقافية. بيئته ومن الخطابة من
األوروبي. الباحث وعي عىل األوروبية الحضارة ترتكه الذي الذهني االنطباع من التخلص
الكبرية املسافة بسبب األوروبي الباحث من أكثر دقيقة مالحظات عدة يعطي أن يستطيع

بعد. وعن أعىل، من رؤيته يستطيع وموضوعه. الباحث بني
هو ألنه حقيقتها؛ عىل األوروبية الحضارة لرؤية الوحيد األمل هو املحايد الوعي إن
إىل املنتمني األوروبيني الباحثني معرفة طُرق إىل النظر يكفي املنِصف. الوحيد الوعي
الذي الفلسفة فتاريخ التاريخ؟ ن ُدوِّ كيف الكامل. الحياد غياب من للتأكد الحضارة نفس
التجريبية،19 الفلسفة تاريخ هو الفلسفة تاريخ وكأن التجريبية حول يدور تجريبي يكتبه

وعٌي أساًسا هو الظاهراتي فَوعُي املحايد؛ الشعور من يبدأ كمنهٍج الظاهرياتي املنهج اختيار تم لذلك 17
الظاهريات. يف املتكررة املوضوعات بني من الحياد وتغيري املحايد والوعي ُمحايد،

نهاية يف ونهايته النهضة، عرص يف الحديثة العصور بداية يف األوروبي الوعي بداية هورسل، عند مثًال 18

الحديثة. العصور
.B. Russerl: History of Western Philosophy 19
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هو الفلسفة تاريخ وكأن املثالية الفلسفة حول يدور مثايل يكتبه آخر فلسفة وتاريخ
الوجود فلسفة حول يدور ُوجودي يكتبه للفلسفة ثالث وتاريخ املثالية،20 الفلسفة تاريخ
زاوية من دائًما التاريخ يُكتب وهكذا الوجودية. الفلسفات تاريخ هو الفلسفة تاريخ وكأن
عقيدة إىل ينتسب مذهب، إىل منحاز شعور الباحث شعور ألن ذلك تم ملاذا؟ واحدة.
من التاريخ كتابة يف بوضوح ذلك رؤية ويمكن العالم. خالله من يرى قناًعا يضع أو
واالجتماعية السياسية األوضاع يف وجودها أسباب لها ظاهرة فكل الجدلية، املادية منظور

واالقتصادية.
من التاريخ ن يدوِّ والذي املذهب-القناع، وجهه عن يخلع أن الباحث يستطيع وعندما
وأغطية أزياء تاريخ باعتباره التاريخ يرى الذي املؤرخ مستوى يتجاوز ال فإنه خالله،
وأنصاف الوسط، الحلول إىل يلجأ أو للنظريات، تتابع أو للمذاهب تجاور مجرد للرأس،

واالنتقائية.21 الحلول،
بطريقته ملتزم وعٌي ولكنه رخًوا، أو باهتًا بيشء، يهتم ال وعيًا املحايد الوعي ليس
أيٍّ إىل ينتمي ال ألنه نظرية-قناع لصالح العالم رؤية طريق عن التزامه ليس الخاصة.
يعني ال ذلك ولكن ممكن، املحايد الوعي الحقيقة. عن بالبحث االلتزام هو التزامه منها،
مهتم وعي بل بيشء، وعيًا فقط ليس وعي فكل اإلدراك؛ عىل سابق قبيل عنرص كل غياب
الذات من ينبثق بشعاٍع مرشوط العالم إىل الوعي يتجه خالله من الذي فاإلدراك بيشء؛
ه موجَّ الحقيقة عن البحث الشعور.22 إىل العقل من مضمونه، إىل الوعي من املوضوع، إىل
إحساس أو مبدئي انطباع صورة يف ولو حتى الحقيقة، بهذه املسبق بالوعي باستمرار
كل بحثي، انفعال لديه باحثًا وعيًا باعتباره بالذات والوعي العالم، يف الوجود مسبق.23

املوضوعي. البحث يف التفكري عىل سابًقا عنًرصا يكون أن يمكن ذلك
ينتمي باحث وعي كل بيئته؟ من القادم الذهني لألثر الالأوروبي الباحث يخضع هل
عىل بالغ أثٌر لها حضارة هناك ذلك ومع حضاري، وعي هو الباحث ووعى حضارة، إىل
لوعي حقيقة مصدر ومستمر، شاق عمل نتاج وهي األوروبية. الحضارة مثل الباحث وعي

.E. Bréhier: Historie de la Philosophie 20

لذلك. جيد نموذٌج كوزان فكتور وفلسفة 21

.Noèse-Noême والشعور العقل ومضمونه، الوعي صورة واملوضوع، الذات 22
قبل». من وجدتني قد تكن لم إن عنى تبحث «لن املسيح للسيد الشهرية العبارة معنى هو هذا 23
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البحث وكان قبلية، حقيقة كل ُرفضت النهضة عرص ففي إليها؛ ينتمي الذي الباحث
بالبحث اكتشافها تم حقيقة كل ت وانضمَّ ذاتها، الحقيقة لهذه الضامن هو الحقيقة عن
الحصول وتم للحقيقة، الوحيد املصدر هي وحدها الحضارة اعتُربت ثَم ومن أخرى؛ إىل
وبنية تطور وبنيتها تطورها وأصبح ومتواصل، ُمضٍن بجهٍد واخرتاعاتها اكتشافاتها عىل
تركت أن درجة إىل حضورها بلغ وقد الباحث. لوعي الوحيد املالذ وهو نفسها، اإلنسانية

منها. التخلص يستِطع لم ولكن ُمبِدعها، فهو الباحث؛ ذهن يف أثرها
بنفس إحداها تمرَّ ولم األوروبية،24 الحضارة نفسوضع األخرى للحضارات يكن ولم
لم الحالية النهضة إن بل سلًفا، املعطاة للحقيقة قبيل مصدٍر من تنهل زالت وما الظروف،
أعماقه. يف الولوج طريق عن العكس عىل بل املصدر، لهذا القاطع الرفض طريق عن تتم
بل نهضة، لكل الرئييس الرشط وهو املسبقة، واملواقف األحكام كل من التخلص يتم وال
األصلية. املصادر إىل العودة أجل من التاريخ ثقل من التخلص طريق عن العكس، عىل
ال حضارة يف اإلصالح أن هو واحد، فارق مع بذلك شبيه األوروبي الوعي يف واإلصالح
والعلم والنهضة اإلصالح ويمثِّل فيها. داخل بل نفسها، املصادر هذه خارج ليس أوروبية
طريق عن اإلصالح الحقيقة؛ عن البحث يف متتابعة مراحل ثالث األوروبية الحضارة يف
والنهضة الوحي،25 معطيات داخل الفردي الوعي واكتشاف األوىل، املصادر إىل العودة
بالعقل الحقيقة عن فالبحث املسبقة؛ املعرفة مصادر لكل الجذري الرفض طريق عن
الضامن هو ذاته الواقع إىل اللجوء طريق عن والعلم ذلك، عىل القادر وحده هو اإلنساني
الحضارة ويف الخالصة. النظرية واالفرتاضات املجردات تجنُّب مع للحقيقة واألخري األول
القبيل املصدر داخل موجود والعلم والنهضة اإلصالح هنا، التفكري موضوع الالغربية
والواقع بذرته، اإلنساني العقل الوحي. معطيات مركز والوعي سلًفا، املعطاة للحقائق
هذه إىل ينتمي الذي الباحث وعي يستطيع القبيل املصدر هذا أعماق يف وبالدخول حامله.
حقيقة؛ ألية مصدًرا يكون ال نفسه فالتاريخ الحضارة؛ تاريخ من يتخلص أن الحضارة
األوروبية الحضارة غري أخرى حضارة إىل ينتمي الذي وحده الباحث وعي فإن ثَم ومن

محايًدا. وعيًا يكون أن يستطيع الذي هو

للحقيقة. قبيل بمصدٍر تعرتف زالت ما مثًال اإلسالمية فالحضارة 24

«معًطى». املفرد من أفضل بالجمع «معطيات» الجمع العربية ويف .Donné Revelé الوحي معطى 25
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العمل26 هذا موضوع (3)

اختيار ثم أوًال، وتكوينه نشوئه وصف طريق عن العمل هذا موضوع تحديد يمكن
من نمط يف كمعًطى الوحي اكتشاف ثم رئييس، كموضوع وتطوره األوروبي الوعي بناء

الجمعي.27 الوعي أو الفردي الوعي يف سواء الحضارة
األوروبي الوعي دراسة يف والرغبة بنفسها األخرى بالحضارات الوعي ملقتَضيات طبًقا
يف له تسجيل عن وبحث وتطوره»، األوروبي الوعي «بناء موضوع نشأ محايد، بوعي
جامعي عمل يف حياة مرشوع دراسة يمكن كيف مشكلة: ونشأت (الجامعة). األكاديمية
والتنبؤات مصادرها إىل باإلضافة قرون خمسة حضارة دراسة يمكن كيف محدَّد؟
الوعي يف لحظتني بني املقارنة وكانت محدَّدة، نقطة باختيار االقتناع وتم بمستقبلها؟
األوروبي الوعي أن والواقع محتمًال.28 اختياًرا الوجود، وفلسفة التنوير فلسفة األوروبي،
وأصبحت اتسعت التي التنوير فلسفة ثم النهضة، لحظة يف انبثق قد أولية مالحظة عىل بناءً
والوعي التنوير فلسفة الوجود فلسفة ونقدت الوجود. فلسفة إىل انتهت ثم العقل، فلسفة
هاتني مقارنة إذَن يمكن كان الوجود. بالعقل يستبدل بأن مواقفه يصحح األوروبي،

األوروبي.29 الوعي يف اللحظتني
كانت فإذا آخر. يشء مالحظة ت تمَّ األوروبي الوعي يف اللحظتني هاتني مالحظة وبعد
وظهر ببنيته. تتعلق الثانية املالحظة فإن األوروبي، الوعي بتطور تتعلق األوىل املالحظة
الفهم ومستوى التعبري لغة كانت عديدة. أشكال يف األوروبي الوعي داخل موضوع كل
الثالثة: األلفاظ تعربِّ مثًال خالله. من املوضوع يظهر الذي الشكل دان يحدِّ اللذان هما
ثالثة عىل اليشء نفس عن الطبيعة؛ قوانني يف الالتحدد اإلنسانية، الحرية اإللهي، الفضل
وهو اإلنسانية، الحرية يف أحيانًا ويظهر ديني، مفهوٌم اإللهي الفضل مختلفة. مستويات
مفهوم فكل العلم.30 ميدان يف الطبيعة قوانني يف الالتحدد يف ثالثة وأحيانًا فلسفي، مفهوم

.Ex. Phéno. pp. 13–67 26

.Ibid, p. 13–16 27

.Les Méthodes d’Exégèse, Préface I, La génèse de l’oeuvre 28

كريكجارد، الوجود: فلسفَة ويمثِّل إلخ. … كانط مالربانش، اسبينوزا، ديكارت، العقل: فلسفَة يمثِّل 29

إلخ. … مارسل جابريل أورتيجا، أونامونو، مريلوبونتي، سارتر، هيدجر،
والتشكل Transposition النقل فلسفة ساعدت وقد عديدة. أمثلة تحليل تم I, II, III, IV امللَحقات يف 30

.Métamorphose التحول هذا فهم عىل الرئيسية الرسالة يف Pseudo-morphologie الكاذب
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ثَم ومن والعلم؛ الفلسفة مصدر فالدين الدينية؛ املفاهيم يف مصادره له علمي أو فلسفي
األوروبي. الوعي يف اللحظتني هاتني بني للمقارنة دينية مشكلة اختيار الالزم من كان
لفلسفة عقالني مثلني، اختيار الالزم من كان الدقة، من ممكنة درجة أقىص عن وبحثًا
«الدين األوىل الخطة تسميته يف السبب هو هذا وكان الوجود. لفلسفة ووجودي التنوير،

وكريكجارد». كانط عند الوجودي والدين العقيل
أتت فقد ثالثة؛ لحظٌة ظهرت مجموعها يف األوروبي» «الوعي بظاهرة الوعي وبعد
الطبيعة.31 فلسفة بعد أتت قد التنوير فلسفة وكانت التنوير، فلسفة بعد الوجود فلسفة
بل مالحظتهما، ت تمَّ والتي األوروبي، الوعي يف لحظتني فقط ليس مقارنة إذَن لزاًما كان
تحليل ساَعد ذلك عىل وعالوًة ذلك. بعد مالحظتها ت تمَّ والتي لتطوره، مراحل ثالث أيًضا

األوروبي: الوعي مصادر اكتشاف عىل الطبيعة فلسفة
بالتوراة.32 اإلنجيل قرن بعد املسيحي اليهودي املصدر (أ)

اليونانية. الحضارة الرومانية الحضارة ورثت أن بعد الروماني اليوناني املصدر (ب)
ألوروبا. التاريخية والظروف ذاتها األوروبية البيئة (ج)

فلسفة الوجود، فلسفة وتطوره: األوروبي الوعي بناء مخطط تقريبًا اكتمل وهكذا
الروماني، واليوناني املسيحي، اليهودي الثالثة: ومصادرها الطبيعة؛ فلسفة التنوير،
اليشء لنفس أشكال ثالثة والعلم والفلسفة والدين بالتطور. يتعلق فيما األوروبية والبيئة

بالبنية.33 يتعلق فيما
ه ويتوجَّ مًعا.34 عليهما أو األمة عىل أو الوحي عىل إما رؤيتها حضارة كل س وتؤسِّ
الحالة يف الحضارة نقد يتوجه حني يف العالم، تصور إىل األوىل الحالة يف الحضارة نقد

تحليله يف األكويني لتوما بالنسبة جيتون جان دروس يف غالبًا الثالثة اللحظة هذه اكتشاف كان 31

Jean Guitton: L’Existence انظر الوجود. الروح، الطبيعة، قانون: يحكمه الذي الغربية الفلسفة لتطور
.Temporelle, Préface

.La Bible التوراة 32
التطور تحليل يسبق لذلك البناء؛ اكتشاف تم التطور بفضل أنه ويالحظ .Métomorphose أشكال 33

البناء. تحليل
الهند، خاصًة آسيا حضارة مثل الوحي عىل بناءً األوروبي الوعي عىل مالحظاتها تُبدي التي الحضارة 34
عىل مالحظاتها تقيم التي والحضارة أفريقيا، حضارة مثل األمة عىل مالحظاتها تقيم التي والحضارة

اإلسالمية. الحضارة مثل مًعا االثنني
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أيًضا يتوجه فإنه مًعا االثنني عىل يقوم الذي الحضارة نقد أما املادية. القوى إىل الثانية
الحضارة؛ من نوعان هناك آخر وبتعبرٍي واحد. آٍن يف املادية والقوى العالم تصورات نحو
حول تدور طردية وحضارة الوحي، وهو ومصدر، تجربة حول تدور مركزية حضارة
يف وتجربة مصدر لها مركزية حضارًة األوروبية الحضارة وكانت الوحي.35 خارج نفسها
حدث عندما الحديثة العصور يف طردية حضارة أصبحت ثم الروماني، اليهودي املصدر
يف والتاريخ، واملجتمع واإلنسان والطبيعة العقل نحو خارجة دفع بقوة املركز عىل ِفعل رد
تدور مركزية حضارة منهما كلٌّ زالت ما اإلسالمية والحضارة اليهودية الحضارة أن حني
إعادة هي اإلصالح وحركات بعد. عليه ِفعل رد يحدث لم أوىل كنواٍة وتجربة مصدر حول

لها. استبعاًدا وليس للنواة تفسري
ظهر البنية، مشكلة والعلمي، الفلسفي تحوُّلها لتحليل الدينية املشكلة دراسة وبعد
الحضارة، الجمعي، بالوعي يتعلق التطور وكان التحول. هذا محلَّ باعتباره الفردي الوعي
مما املقدَّس؛ بالنص خاص وبوجٍه الدينية، املشكلة تجاه الفردي بالوعي تتعلق والبنية

التأويل.36 مشكلة إىل النهاية يف أدَّى

.Centrifuge طردية ،Centripète مركزية 35

لدراسة املطلب هذا كريكجارد دراسة قوَّت وقد تفسري. أو تأويل Interprétation. Exégèse التأويل 36
.Post-Scriptum يف نفسه هو درسها التي الذاتية

25





الظاهريايت املنهج الباباألول:
أولية) (مالحظات





واحلركة1 والقواعد، اللغة، األول: الفصل

.Ex. Pháno, pp. 101–168 1





الظاهريات1 لغة أوًال:

بلغة يتعلق فيما التعديالت بعض إىل الراهنة مرحلته يف الظاهرياتي املنهج يحتاج
املنهج.2 هذا بها يرتبط التي للعالم النظرة واكتمال املنهج، وقواعد الظاهريات،

باطًال أم ا حقٍّ الباحثني لسان عىل الرس كلمة تقريبًا الظاهريات أصبحت ما وبقدِر
املسلَّم من أصبح نعم، لغتها.3 بسبب عنها جادِّين آخرين باحثني أبعدت فإنها إلغرائها،

.Ibid., pp. 69–71 1

درس يف و«القصدية» «الرد» إىل برسعة التعرض تم فقد ١٩٥٦م؛ عام بالظاهريات معرفة أول كانت 2

التي واملوضوع الذات ثنائية سيادة ضد جديد وحي بمثابة القصدية كانت إبراهيم. لزكريا امليتافيزيقا
الفلسفة داخل جديد طريق شقُّ إذَن باإلمكان كان اإلطالق. عىل عنها التخيل تم والتي الفلسفة، سادت
باعتباره وخاصًة إنساني كعلم الوحي دراسة يف لرغبة ونظًرا للتفكري. جديد مسار وأخذُ األوروبية،
املكتِملة صورتها يف خاصًة الرتنسندنتالية الفلسفة إىل األوروبية الفلسفة قراءة أدَّت فقد شعورية، ظاهرة

الظاهريات. يف
للبحث منهج باختيار يتعلق فيما خالص أكاديمي ملطلب طبًقا الظاهرياتي املنهج اختيار تم كما
إىل املناهج أقرب كان الدفاع. أو الخطابة يف الوقوع دون شعورية كظاهرة الوحي دراسة عىل قادر
الظاهرياتي املنهج لتخليص مناسبة أيًضا وكانت شعورية، كظاهرة للوحي النظري والتحليل الوصف
الظاهرياتي املنهج عن الطويلة املقدمة هذه من الغاية هي وهذه التاريخ. يف معروف هو كما عيوبه من
الظاهرياتي املنهج عن تماًما مستقالٍّ العمل لهذا الظاهرياتي الطابع يظل ذلك ومع الدين. ظاهريات وعن
العمل هذا فإن ثَم ومن خالص؛ أكاديمي ملطلب طبًقا إال بحث كمنهج اختياره يتم فلم تاريخيٍّا، املعروف
التأويل». «مناهج األوىل الرسالة قراءة بعد ريكري بول انطباع هو هذا وكان مستقلة. ظاهريات يتضمن
الظاهريات ألن ١٩١٧م منذ ف تأسَّ أنه «يبدو اللفظ. هذا استعمال كثرة من نفسه هورسل استعجب 3
Buytendijk: La signification de la Phénoménologie Husserlienne pour la موضة.» أصبحت

.Psychologie actuelle, p. 99, Phaenomendogica Z, Husserl et la pensée mode



الظاهريات تأويل

أصبحت بل قليلة، أشياء لتقال كثري حربٌ سال فقد فهمها؛ يمكن ال الظاهريات لغة أن به
مأساة جعلت وقد الظاهريات.4 إىل تنتسب التي املعارصة الفلسفة يف الجوهرية السمة هي
الظاهراتيني بني أو الظاهراتيني ومؤلَّفات الباحثني بني االتصال مشكلة الظاهريات لغة
س مؤسِّ أعمال يف الظاهراتيني رأي أخذُ يكفي عاجلة. مشكلًة أخرى علوم من والباحثني
إىل الظاهراتيني غري من ه املوجَّ اللفظي بالتالعب االتهام سماع أيًضا ويكفي املنهج،

الظاهراتيني.5
التي اللغة سيادة ملعرفة الظاهريات حول النظرية الدراسات مراجعة أيًضا ويكفي
هذه من للتخلص جهد أي دون املفهوم، فوق واملفهوم اللفظ، فوق اللفظ ثقلها، تضاعف
لفٌظ ويستطيع التكوين. أثناء الظاهريات خرجت منها التي العمل وحجرة املعملية اللغة
والحدثيون. السلفيون حاليٍّا الظاهريات يف ويوجد التفسري. يف خالفات عدة يخلق أن واحد
تطور أن صحيح لها. شخيص تفسري وهناك الظاهريات، مؤسس ألعمال توضيح هناك
املشكالت خديعة التطور هذا يكون أال برشط يكنرضوريٍّا لم إن تجنُّبه يمكن ال الظاهريات

الظاهريات.6 لغة عن الناشئة
د تعقُّ بسبب وضوحها؛ وقلَّ مقاصدها، غمضت بلغتها؛ مثَقلة اآلن الظاهريات
زالت ما الظاهريات مثَقل. اصطالحي جهاز داخل اختياراتها بداهُة وُطويت مصطلحاتها.
البيئة ساعدت وقد ومتميِّز. واضح بمنهج تخرج أن دون تُصنع، زالت وما املعمل، يف
ويقرتح املثَقل. اللغوي الحمل زيادة عىل الجديدة املصطلحات دائًما أْغَرتها التي الثقافية
يمكن أنه مع سابقة، مصطلحات من التخلص من بدًال مصطلح إضافَة ظاهراتي كل
ومصطلحات تعامًلا، أقل أسلوب باستعمال ويُرس بسهولة الحية الخربات تحليل ممارسة
يف الظاهريات عظمة ترجع ال الجميع. يفهمها عادية بلغٍة عنها التعبري يمكن غلظة. أقل
التعبري سهولة ويف مقاصدها، بداهات يف بل املستعملة املصطلحات من الهائل املخزون
بداهاتها إىل يطمنئُّ العكس عىل بل للفكر، الكيمياء هذه القارئ يرهب فال وإيصالها. عنها
من العادي األسلوب ينال وال بتحليالتها. الظاهريات له تعطيها التي الخاصة ومقاصدها

Le Visible يف ومريلوبونتي ،L’Etre et Le Néant يف وسارتر ،Sein und Zeit يف هيدجر حالة هي وهذه 4

داللة. األكثر األمثلة بعض اختيار أجل من et؛ l’invisible
.Verbiage اللفظي التالعب 5

التطبيقية. والظاهريات النظرية، الظاهريات الثاني: الفصل بعُد فيما انظر 6
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الظاهريات لغة أوًال:

يف علميٍّا ادعاءً أقل يجعلها العكس عىل بل رفيًعا، ظاهراتيٍّا علًما باعتبارها الظاهريات
قادرة خاصة لغًة تخلق أن ظاهريات كل تستطيع الواقع. نحو مبارشًة وأكثر الظاهر،
لغة يف نفسه عن يعربِّ طبيعته موضوع لكل للتحليل. الخاضعة الخربات عن التعبري عىل

الطبيعة.7 نفس من اصطالحية
مضمون الشعور، صورة املعيش، مثل: عليها اإلبقاء يمكن الرئيسية واملصطلحات
االستعمال. يف عادية أصبحت وقد داللة.8 ماهية، معًطى، بداهة، حدس، قصدية، الشعور،
العامة وخطوطها الرئيسية، املصطلحات من غموًضا تزيد التي اللغوية التفريعات هي إنما
تعرب وال تشري ال املصطلحات، من بعديد الظاهرياتي ينخدع فال تجنُّبها. يمكن التي هي
الرتاث من مستعار لفظ عن همسة لكل بالبحث التحليل يف والدقيقات واحد. يشء عن إال

ينتهي. ال أمٌر مقاطع بضعة ضم طريق عن تركيبه يتم الفلسفي
من التخلص ومع املورثة، اللغة داللة طريق عن ممكن الظاهريات لغة وتجديد
من الظاهريات استعملته الذي الفلسفي النفيس أو املنطقي الريايض املفاهيمي الجهاز
ما وهذا اليومية. الخربات بداهات عن للتعبري العادية اللغة من مستمدة ألفاظ خلق أجل
للغة الفعيل بالتطهري هنا األمر يتعلق ال إذَن به.9 تنبَّأت وما نفسها الظاهريات أرادته
اللغة وتطهري للظاهراتيني. النافعة األولية املالحظات بعض بإبداء فقط بل الظاهريات،

التطبيق. موضع الظاهريات وضع قبل رضوري عمٌل

الخاصة. ولهجته لغته بسبب ظاهراتيٍّا مارسل جابريل اعتبار يمكن املعنى وبهذا 7

.Noême الشعور مضمون ،Noèse الشعور صورة 8

مستعدة ما، بطريقٍة صريورة يف األلفاظ وكل املفاهيم كل تبقى أن يجب الفينومينولوجيا، بدايات يف 9

تم ما داخل للظاهريات الجديدة املستويات ومعرفة الشهور تحليل لتقدم طبًقا وتتعدد تتمايز أن تماًما
Ideen I, p. 170. G. Berger: Le Cogito dans la عن تفكيكها، يمكن ال وحدة يف سابًقا به التسليم

.Philosophie de Husserl, p. 14
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الظاهريايت1 املنهج قواعد ثانًيا:

تعبريات استُعملت بل الظاهريات، إىل لإلشارة يُستعمل لم «منهج» لفظ أن حني يف
لم منهج.2 أساًسا هي الظاهريات فإن الظاهراتية»، «الفلسفة الخالصة»، «الظاهريات
يف «مقال يف ديكارت عند الحديثة الفلسفة نشأة إبَّان حدث كما «منهج» لفظ يظهر
تمت التي الدراسات من ذلك ويتضح فايرآبند. عند املنهج» «ضد نهايتها يف أو املنهج»،3
إذَن الظاهريات الظاهرياتي.4 املنهج تطبيق يحاول منها كل الفلسفية. املشاكل حول
مذهبًا منها أكثر الحية للخربات تحليل منهج هي فلسفية، عقيدة منها أكثر للبحث منهج

للعقل.5 الهنديس النسق حول
من لتوها خرجت التي نفسها الظاهريات داخل مغلَّفة الظاهرياتي املنهج وقواعد
تحت زالت ما األوىل. صياغته يف عمل كل يف الخام شكلها يف زالت وما مؤسسها. مكتب
يف ووضُعها القواعد هذه ضبط إذَن الرضوري من منها.6 خرجت التي الفاحصة البحوث
قليل عدٍد يف تبسيطها الالزم من إنه بل تطبيقها، إمكانية أجل من واضح ترتيب ويف نظام

بسيطة.7 واضحة بطريقة تطبيقها يمكن القواعد من

.Ex. Phéno. pp. 71–74 1

.Ideen I, II, III 2

.Descartes: Discours de la méthode 3

التطبيقية. والظاهريات النظرية، الظاهريات الثاني: الفصل انظر 4
.Kant: La Critique de la Raison Pure, 2ème Livre 5

.Les recherches Tâtonnantes الفاصحة البحوث 6
الذهن» لهداية و«قواعد لديكارت، املنهج» يف «مقال مثل Ideen I, II, III عرض الرئيسية املهام من 7

ومحدَّدة. واضحة قواعد أربع له أنه ديكارت منهج وميزة السبينوزا.



الظاهريات تأويل

فمن املنهج، تطبيق يمكن حتى هة» موجِّ «أفكار إعطاء يكفي وال قواعد، له منهج وكل
ريايض نحو عىل تطبيقها يمكن محكمة قواعد إىل هة املوجِّ األفكار هذه تحويل الرضوري
من بل و«التكوين»، «الرد» يف واملعروضة للمنهج الداخلية البنية إعطاء يكفي ال تماًما.
عمليات تحويل أيًضا الرضوري ومن تحديًدا، أكثر أخرى بنيات يف «الرد» تفصيل الالزم
يصبح وهكذا التطبيق. أجل من مرتبة علمية قواعد إىل تلك أو البنية هذه يف «التكوين»

لالستعمال.8 منهًجا الظاهرياتي املنهج
ومع و«التكوين». «الرد» لحظتني: من يتكون الظاهرياتي املنهج أن املعروف ومن
مرات. عدة بل واحدة مرة قوَسني بني وضًعا ليس فالرد بيان؛ إىل مرحلة كل تحتاج ذلك
كل يف األمر.9 استدعى كلما عديدة مرات بل األبد، وإىل واحدة مرًة التقويس يُماَرس ال
أو الظاهرياتي الرد يقلل الشعور، مضمون من مادي عنرص من التقويس يتخلص مرة
داخل املوضوع هذا إدراك أجل من الطبيعي االتجاه يف املادي املوضوع الرتنسندنتايل
أجل من الحي للموضوع مادي، أيًضا وهو النفيس، املضمون النظري الرد ويقلِّل الذات.10
الظروف يف يحدِّدها نفيس بمضمون مشابًة املاهية ظلَّت ولو وماهيته.11 داللته إدراك
إدراك أجل من ثالثة مرًة الرد ممارسة يمكن فإنه للحضارة، أو للفرد والزمانية، املكانية

إنسانية. حقيقة أي الخالصة؛ املاهية
املخاطرة دون ولكن الشاملة، األنطولوجيا إىل الوصول حتى مرات عدة الرد يُماَرس
الحصول ثمن يكون فقد اإلنسانية؛ الظاهرة سمات تدريجيٍّا تنكر التي الصورية يف بالوقوع
نفس يف يحافظ عندما الرد ينجح وخصوصيته، الوجود بفردية التضحية العمومية عىل
والفردي.12 والشامل والخاص، والعام واملمكن، والواقع والحادث، الرضوري عىل الوقت
االتجاه ضد فقط ًها موجَّ ليس فهو اتجاهات؛ عدة بل واحد اتجاه للتقويس وليس
للدراسة، موضوع فكل املجرد. الصوري، االتجاه ضد أيًضا ه موجَّ هو بل الواقعة، الطبيعي،

الواقع: يف وثالثة و«التكوين»، «الرد» الظاهر: يف اثنان هورسل وعند أربع، ديكارت عند املنهج قواعد 8

.Ideen I, II, III يف و«اإليضاح»، و«التكوين» «الرد»
.ξΠοχή التقديس 9

.Die Idee der Phanomenologie pp. 36–43, pp. 108-109 10

.Ideen I, p. 7 11

.L’Ontologie Universelle الشاملة األنطولوجيا 12

36



الظاهرياتي املنهج قواعد ثانيًا:

الشعور؛ يف حاالٍّ املوضوع إدراك أجل من قوَسني بني موضوع صوريٍّا، أو ماديٍّا كان سواء
يف «هللا» وأيًضا بل الرياضيات، يف واألولية تصورية فلسفة أي يف التصور فإن ثَم ومن
يف حية كخرباٍت فقط إدراكها يمكن قوَسني.13 بني توضع صورية موضوعات الالهوت،

املجرَّدة. التصورات وعالم املادية الوقائع عالم هو فالتعايل اإلنساني؛ الشعور
يتضمن لالستكشاف، للغاية واسع ميداٌن فهو بيان؛14 إىل حاجة يف الحياة وعالم
ما كل إلخ. … والعقيل العاطفي م، واملتوهَّ الحقيقي والخيايل، الواقع الشعور؛ محتوى كل
الحي. للموضوع املختلفة األنواع بني تمييز أي دون الحياة عالم إىل ينتمي بالشعور يتعلق
الواقعي االتجاه، يف التحكم حسن أجل من رضوري والالواقعي الواقعي بني التمييز وهذا
تصنيف يمكن ثَم ومن كصورة؛ أو كواقع العالم وصف يمكن إذ للظاهريات؛ الخيايل، أو
موضوع واقعية، أقل موضوع واقعي، موضوع الواقعية؛ يف لدرجتها طبًقا املوضوعات
موضوًعا اإلنسانية العلوم يف موضوع كل يصبح وبالتايل إلخ. … واقعي ال موضوع خيايل،
الواقعي بني الخاص مستواه ويف إلخ، … جماليٍّا أو فلسفيٍّا أو أخالقيٍّا كان سواء معيًشا،

والخيايل.15
بقي العام الخط إىل فباإلضافة الظاهرياتي؛ للمنهج قواعد إيجاد هو إذَن املوضوع
املشرتكة و«الذاتية «الذاتية» أن يفحني قاعدتان، و«التكوين» «الرد» وامليادين. القواعد بيان

ميدانان.16 املتبادلة» أو

الظاهريات. تكوين الثاني: الفصل الثالث، الباب انظر .Axiome األولية 13
.Lebenswelt الحياة عالم 14

املوضوع وهو الواقعي، املوضوع يف مصدرها نجد شيلر ماكس عند الظاهريات يف الواقعي االتجاه 15
األخالقي.

الظاهريات. تأويل الثالث: الفصل الثاني، الباب انظر 16
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السكونية، الظاهريات ثالًثا:
والظاهرياتاحلركية1

فيها تُعَرض سكونية، املتأخر تطورها يف وحتى سيها مؤسِّ مؤلَّفات يف الظاهريات بقيت
يف وليس دقيقاته يف العالم تحليل وتم للمشاركة، كدراما وليست فرجة أو كمنظر الحياة
الفعل. داخل منها أكثر املعرفة نظرية داخل واإلرادة الرغبة عالم تكوين تم بل حركته،2
بنيتها رؤية أجل من تطورها تحليل تم ولكن وتنتهي، وتتطور تنشأ الحضارة أن صحيح
وباختصاٍر الوجود. إىل منه املعرفة إىل أقرب وهو علوم، كأزمة الذاتية يف بوصفه الداخلية،
ويكفي «الرباكيس». دائرة عن وخارجة «اللوجوس»، دائرة يف داخلة الظاهريات زالت ما
يمكن العمل. فلسفة إىل املوضوع، فلسفة يها تُسمِّ كما الفعل، ظاهريات تتحول حتى القليل
العالم.3 يف فعليٍّا عمًال يصبح كي منقطعة، أم متصلة بطريقة سواء يمتد، أن املعرفة لفعل

الظاهريات4 يف الحركية (1)

ال الشعور ومضمون الشعور صورة بني فالتمييز الظاهريات؛ يف الحركية بعض تَرسي
تحليل يظل ولكن واإلرادية،5 الوجدانية الدائرة عىل أيًضا بل الحكم، ميدان عىل فقط ينطبق

.Ex. Phéno. pp. 74–101 1

.Ibid., p. 74 2

العمل ،L’acte الفعل ،Ideen I, pp. 329–332. Le monde apetitif et volitif واإلرادة الرغبة عالم 3

.L’action
.Noême. Ex. Phéno. pp. 74–86 الشعور مضمون ،Noèse الشعور صورة 4

.Le Sphére affective et volitive واإلرادي العاطفي امليدان 5



الظاهريات تأويل

وكأن النظري، املستوى عىل للميدانني، كمثَلني املأخوذان املوضوعان وهما والقرار، القيمة
النظري. العقل مثل العميل العقل تنظري تم فقد النظري؛ العقل من جزء العميل العقل
إىل كليًة العميل العقل رد أو العميل العقل عىل النظري للعقل األولوية أُعطيت وباختصار،
العميل العقل إىل النظري العقل وا ردُّ الذين كانط بعد الفالسفة عكس عىل النظري، العقل
بحث الوقت نفس يف هي واإلرادي العاطفي الشعور ظاهريات قيمة وإن فشته.6 خاصًة

القيم.7 تكوين مشكلة إيضاح يف
العقائدية، الرتكيبات بحث يف أيًضا العميل العقل عىل النظري العقل أولوية وتظهر
يمكن كظاهرة «الحب» تحليل تم فقد واإلرادية.8 العاطفية الدائرة يف النظري، امليدان وهو
دائرة أفعال تحليل وتم «أو»، البدل حرف أو «و» العطف حرف طريق عن تركيبها
مشكلة فتحوَّلت عليها! قائمة أحكام عن التعبري يمكن حد أي إىل معرفة أجل من العواطف
هي والعملية والقيَمية النظرية والحقائق النظري.9 الحكم مشكلة إىل الوجداني الفعل
تنتقل ثم النظرية، بالحقائق تلحق العملية فالحقائق ومتشابكة؛10 مختلفة عقلية أنماط
وجه عىل منطقية حقائق وهي اعتقادية. حقائق صورة يف واملعرفة التعبري مستوى إىل
العقل مشكلة حل قبل االعتقاد دائرة يف موضوعة هي كما العقل مشكلة وتُحل التخصيص.

والعميل.11 األخالقي
ألشكال طبًقا ت تمَّ التي الرتكيبات الوقت نفس يف الرتكيبية األفعال نظرية وتجمع
األفعال كل توضع هنا واإلرادية. الوجدانية القيمية األفعال مع الصورية األنطولوجيا

عند وسيطرته السكوني التحليل أولوية عىل فعل كردِّ ورشعيتها مربراتها شيلر ماكس فلسفة تجد هنا 6

املوضوع. حيث من كانط صورية عىل فعل ورد املنهج، حيث من هورسل
Toulemont: L’Essence de انظر .M III 3II-III محارضات سلسلة يف وذلك .Eluicidation إيضاح 7

.Affective وجداني عاطفي .la Phénoménologie che2 Husserl, p. 16
هذه تناول يف املؤلف تعرسَّ «وقد هامشية: مالحظة يف هورسل ويعرتف .Ideen I, pp. 409–413 8

كما العمل يف ونظرية للقيم مبحث تأسيس أجل من أفكار وضع يف سنوات) عرش من أكثر (منذ الواقعة
.Ibid., p. 410 الصوري» املنطق ترك

.Ideen I pp. 427–430, Jugement Eidétiqne النظري الحكم 9
العقل نقد النظري، العقل نقد كانط؛ عند للنقد الثالثية القسمة هنا تذكر يمكن .Ibid., pp. 468–71 10

الحكم. ملكة نقد العميل،
للعقل األولوية هورسل عند بينما النظري، العقل عىل التأسيس أولوية كانط عند العميل للعقل ثَم ومن 11

العميل. العقل عىل النظري
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ويف الخالصة. القيَمية األشكال يف رشوطها العملية ولألفعال املجموعة. نفس يف النظرية
القيمية الحقيقة إمكانية رشط بالفعل يكمن الدوائر بهذه املتعلقة الرتكيبية األشكال هذه
عقالنية إىل والعملية القيمية الحقيقة والعملية القيَمية العقالنية كل وتنقلب والعلمية.
«اللوجوس».12 يف «الرباكسيس» حقيقة وتكون نظر. إىل العمل يتحول ثَم ومن اعتقادية؛
يف والتغري الحركة مخطط يف املادي املوضوع تحليل ثم املادية الطبيعة تكوين ويف
ظروفها،13 إىل بالنسبة األشياء استقالل إىل االنتهاء أجل من خالص نظري وصفي إطار
تغريه.14 الخالصيف «األنا» لوحدة الرسيع اإلثبات ثم (املتحركة) الحية الطبيعة تكوين ويف

أخرى. ناحية من واملوضوع ناحية من «األنا» بني الفعل واستُقطب
تحليل أثناء يف أوضح بطريقة العملية للمشكلة التعرض تم الروح، عالم تكوين ويف
عنوان تحت أقدر» «األنا تحليل وتم الروح،15 لعالم األسايس القانون باعتباره الباعث
األشياء فقط هي تكوينه تم وما حرة». «ذاتًا وباعتبارها العقل، وكملكة كذات «الشخص»
كإمكانية فقط أقدر» «األنا اعتُربت قيمية. أو عملية صفة أي من منزوعة أشياء باعتبارها
مقاومة).16 ملكة، ذاتية، (قوة للقدرات أصيل كشعور عملية، منطقية كاستحالة أو منطقية
يمكن. ال أو الفعل أمام العقبة تجاوز ويمكن اإلرادي، الفعل يف العملية اإلمكانية وتتجىل
الطبيعة ُوضعت فإذا العمل؛17 إمكانية إلثبات اليد رفع هو الحركة لتحليل املرضوب واملثل
ميدان األمر نهاية يف تضع فإنها التكوينية، للبواعث كطرف ثم عميل كموضوع أوًال
الفعل، العملية، واإلمكانية الحكم، املنطقية، اإلمكانية بني التمييز فإن ذلك ومع العمل.18

تأسيس ويستحيل عمل، إىل النظرية تتحول كانط عند .Doxique. Ideen I, pp. 491–95 اعتقادية 12
تأسيس ويستحيل نظرية، إىل العمل يتحول هورسل عند حني يف العميل، العقل دون النظري العقل

االعتقادية. األفعال خارج القيَمية األفعال
.Ideen II, pp. 35–41. Ibid., pp. 1104-105 13

La Nature animée. M. Murleau-Ponty: Le Philosophe et son (املتحركة) الحية الطبيعية 14
.ombre p. 159, Phaenomenologie 4, Edmund Husserl 1949–1959

.Le Monde de L’esprit الروح عالم 15

فيه صاغ الذي النفس» «علم عن كتابه يف Lipps ليبس إىل هورسل ويُحيل .Ideen I, pp. 257–65 16

مقولة من ومريلوبونتي مارسيل جابريل يُحولها أن قبل جسدي»، أعضاء أمتلك «أنا «امللكية» مفهوم
جسمي». «أنا الوجود مقولة إىل امللكية

للسياق. طبًقا الفعل أيًضا وأحيانًا ،L’Action العمل ،L’Acte الفعل 17
الهامش. يف مالحظة ،Ideen II, p. 261 18
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خالصة. تأملية تظل املائدة حركة املتوسطة، والحركة اليد، حركة املبارشة، الحركة بني أو
عميل فعل يف الحياد تغيريات فإن ذلك عن فضًال اليد؟ لحركة هي الحركة تحليل فهل
مشابًها العميل الفعل اعتُرب كما متقابلني، كفعلني الشعور ومضمون الشعور صورة تضع
كدليل أقدر» «األنا استعمل وأخريًا «اللوجوس». موازاة يف و«الرباكسيس» االعتقادي، للفعل
وجودي بداهة إثبات وبعد موجود». إذن فأنا أقدر «أنا وللبداهة، لنفسها الذات تقدير عىل
أن أستطيع وقواها، واتجاهاتها البواعث أسس أعرف أن أستطيع أقدر» «األنا بواسطة
وصف إىل أقدر» «األنا تحليل وينتهي الثالثة.19 وأثبت األخرى، وأقوِّي أحدها، أوضح
فإذا وبواعثه. بداهته وجودي، إثبات أو االعتقاد فعل إىل واالنتهاء اليد، حركة الحركة،
نظري تحليل يف فقط لهما التعرض تم فقد الحرية الوجدانية والذات الفاعلة الذات أثبتت
الذات تحليل يف اإلنساني األنا إىل املتحرك األنا تطور تغليف تم وبرسعٍة اليومية. للخربة

كُمعًطى.20
الحساسية، من مجموعة وصف أثناء اإلرادة عضو باعتباره الجسد تحليل تم وقد
إذ املتحرك؛ اليشء حركة عن متميزة املادي اليشء حركة أن صحيح الحركة. حساسية
يف الذات حرية عن بالحركة التعبري يف دوره له فالجسد فعًال؛ األخرية الحركة هذه تُعترب
الجسد لحركة الخالص النظري الوصف مستوى عىل التحليل هذا يظل ذلك ومع العالم.21

العالم. يف
نمائي تصور كل جانبًا وتُرك معياري،22 كوصف املنطق من العمل استُبعد وقد
الذي الفكر بني السكونية الوحدة بني التمييز يف الحركية ظهرت التطور.23 مبدأ عىل يعتمد
وهو والحدس التعبري بني الحركية والوحدة ناحية من املعرفة أي عنه املعربَّ والحدس يعرب

والتفتيش … Ibid., pp. 265–68, Beilage VI, Inspectio sui (“Ich tue”, “Ich habe”), pp. 316-17 19

األول. بالشخص عنها والتعبري تحليلها يتم خربة شكل يأخذ العمل أجل من الذات عىل
.Ideen, II, Beilage XII, 3 pp. 338-39 20

.Ideen III, Beilage, I, 6, pp. 119–20 21

يف بعُد فيما املوضوع نفس ويعود .pp. 30–41 خاصة األول الفصل عنوان ،Recherches Logiques 22

.Logique Formelle et Logique Transcendentale, pp. 44–6
كونت، أوجست ونظرية Avenariusألفيناريوس الغائية النظرية يرفضهورسل .Ibid., pp. 209–13 23

العلم. إىل يؤدي الذي والتنبؤ التنبؤ، إىل يؤدي الذي العلم
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س يتأسَّ عندما السكونية الوحدة عالقة وتوجد أخرى.24 ناحية من وبالهوية باملالء الوعي
النظر وبرصف موضوعه. مع الطريقة بهذه ويتعلق الحدس، عىل الداللة يعطي الذي الفكر
وهو حركي، توافق أيًضا يُوجد والحدس الداللة بني الالحركي السكوني التوافق هذا عن
السكونية العالقة توجد بينما الزمان، يف تتحقق متواصلة كنتيجة ويوجد باالمتالء، الشعور
يف أي امتالءً؛ أيًضا تظل الظاهريات يف فالحركية الزمانية؛ العملية هذه من دائمة كنتيجة
كامل امتالء أو «الخرساني» االمتالء يف تدرُّج وجود من الرغم عىل وحتى باملعرفة، عالقة
التعرض تم وإذا للقصدية.25 املعرفية للوظيفة بالنسبة دائًما ذلك يظل القصدية املادة يف
األوىل الفرتة أثناء فإنه ثَم ومن سلًفا؛26 املعطاة للمواد املقوالت تكوين حرية فإنها للحرية

املعرفة. سكونية يف مكانها لها الفعل حركية كانت الظاهرياتي املنهج تكوين قبل ما
الطبيعية النزعة سيطرة من التخلص محَكًما، علًما باعتباره القيم، مبحث أراد وإذا
النزعة إىل العمل نسب وقد ذلك، يفعل أن علم كل عىل بل ذلك، عليه الذي الوحيد ليس فهو
إىل ينتميان كالهما والوضعية والربجماتية منها. التخلص القيم مبحث عىل التي الطبيعية

الطبيعية.27 الفلسفة
ظهرت الصوري، املنطق يف املثالية تطبيقاته ويف الظاهرياتي املنهج تكوين وبعد
فعال، حكم أساًسا فالحكم الثانوية؛28 لتغرياته بالنسبة للحكم أصيل كنشاط الحركية
فكر»، «موضوعات توليد هو فعالة بطريقٍة والحكم أخرى. أحكاًما يولِّد أن ويمكن
وإىل باطراد ذلك يتكرر أن ويمكن أقدر». «أنا معنى هو وهذا للمقوالت. وتشكيالت
واألنماط األصيل، الشكل هو إنما للحكم، الوحيد الشكل هو الفعال الحكم ليس نهاية، ال ما
والقصد، «الفكرة» تفسري سكوني، تفسري إذَن للقصدية قصدية. تغريات هي إنما األخرى
وموضوعه شعور كل فيه يوجد كله العياني املجموع إىل ه موجَّ تكويني نشوئي وتفسري

تاريخها. هو للقصدية الزماني والتكوين كذلك، هو حيث من القصدي

.Ibid., III, pp. 38–40, pp. 47–52 24

Fonction éidétique. Rech. املعرفية الوظيفة .Plénitude الكامل االمتالء .remplissem االمتالء 25
.Log. III, pp. 107–14
.Ibid., pp. 224–29 26

.La Philosophie comme science rigoureuse, pp. 58–60 27

ذاته. العمل داخل الحركية تظهر لم ثَم ومن .Log. Form. Trans. Appendice II, pp. 407–22 28
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قصدية كتنويعات اإلدراك، وإعادة التذكر إعادة مزدوجة؛ نشوئية آثار أيًضا وتوجد
نفسها، تفرض كوحدة الحكم تكوين عىل أثره له السلبي التذكر إعادة األصيل، النمط عىل
املظهران هذان السلبي. التذكر إعادة انبثاق مثل اإلدراك إلعادة كانبثاق فكرة وظهور
للمعطى السلبية األنماط تتحول أن يمكن ثَم ومن لألحكام؛ أصلية غري أنماًطا يكوِّنان
منتج أصًال فالحكم الحكم؛ تنشيط إعادة يمكن إرادية. ال أو إرادية بطريقة إيجابية إىل
ارتباطي كنشاط واللغة قبل، من عليها الحصول تم أحكاًما بتنشيطه أو األصيل بنشاطه

للحكم.29 املنتج النشاط يقابلها
النظري،30 املستوى عىل النشاط إعادة ويف النشاط يف تظهر التي الحركية هذه وتظل

القصدي. للوعي نشاط مجرد بل العالم، يف فعليٍّا عمًال يكون وال
االتجاه إىل السلبي االتجاه من مساًرا الذات من ذاتها األشياء إىل العودة وتتطلب
اإلمكان حالة من للموضوع آخر مساًرا لذلك وموازاة اإليجابية، إىل السلبية من اإليجابي،
يف للذات تنشيط وإعادة الواقع، إىل عود هي ذاتها األشياء إىل العودة الفعل. حالة إىل

بالواقع.31 عالقتها
إمكانية أو واالستباق لالسرتجاع القصدية، الحياة إمكانية مواضيع جديٍد من وتظهر
املنهج تكوين بعد بها ظهرت التي الطريقة بنفس الجسد، لحركة األصلية، الدائرة
مع بالتعارض النشوء موضوع نفس يف أيًضا للظهور الحركية وتعود الظاهرياتي.32
أو واحد آٍن يف مًعا توجد الحية والحاالت السلبي.33 مع بالتعارض والفعال السكونية،
عىل العلية تسيطر وال بالذات، يتعلق تكوين لكل الشامل الشكل هو والزمان التوايل، عىل
أو سكونية إما فالظاهريات وتاريخه؛ وحدته يعطيه الذي الباعث يُحركه بل التكوين
الذي الطبيعي التاريخ لوصف مماثل ووصُفها أوًال، السكونية الظاهريات تصاغ حركية،
تتعرض فإنها الحركية الظاهريات أما نسقية، بطريقة وينظمها الخاصة األنماط يدرس
بني التمييز املالئم من يكون وهكذا للزمان، البسيط الشكل متجاوزًة األنا تكوين ملشاكل

.Ibid., Appendice II, pp. 413–22 29

.Eidétique النظري 30
.Toulemont: op. cit, pp. 20-1. Actualisation الواقع إىل عود 31

.Méditations Cartesiènnes, pp. 38-9, p. 989 32

.Ibid., pp. 62–8 33
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الحركية الفكرة أن حني يف املاهية هي السكونية الفكرة الحركية، والفكرة السكونية الفكرة
مراحل: بخمس الداخلية الزمانية وتمرُّ الصريورة.34 أو النشاط حياة بناء الوجود، هي

واالنتظار.35 واالستباق، والحضور، واالسرتجاع، التذكر،
العقل بني آخر تمييز إىل السلبي واإليجاب اإليجابي التكوين بني التمييز ويؤدي
العقل وظائف وهي كاحتواء، الذات تتدخل اإليجابي التكوين يف املنطقي.36 والعقل العميل
العقل أيًضا هو املنطقي العقل يكون املعنى وبهذا فيه،37 واملحتواة العام باملعنى العميل

الشعور.38 نشاط كل عىل يحتوي بل بالسلوك ا خاصٍّ ليس العمل فإن ثَم ومن العميل؛
الفلسفة. تاريخ استعراض يتم أوىل كفلسفة الظاهريات عن البحث َمعرض ويف
الفلسفة جوانب أحد عرصعن كل يكشف إذ الذوات؛39 بني املشرتك الشعور يف تقدم هناك
نقدي تاريخ من أوًال األوىل الفلسفة وتتكون البنية، يف اكتماله له والتطور الرتنسندنتالية،40
نظرية من تتكون ذلك وبعد التاريخ،41 خالل من التدريجي اكتماله يظهر حتى لألفكار
لصريورته.42 املستقلة البنية إلدراك قوسني بني األفكار تاريخ يضع الظاهرياتي الرد يف

الفلسفة عن البحث يتم إذ تظهر؛ الحركية تكاد ال الظاهرياتي الرد نظرية ويف
من نشاط بالذات والوعي األنا.44 يف هويتها تجد لالستكشاف، حياة الحارض كباعث.43
علم لتأسيس األول النشاط؛ هذا إىل ينتميان والعمل النظر وكال شامل، علم تأسيس أجل
غاية الثانية أن حني يف أبدية، غاية األوىل حضاري. نتاج إقامة أجل من والثاني شامل،

.Opération الصريورة 34
.Vorlesungen, pp. 16–61, Toulemont: op. cit, p. 27 35

.Toulemont: op. cit., pp. 65–8 36

.Engendrement احتواء 37
.Agir السلوك 38

.La Conscience intersubjective الذوات بني املشرتك الشعور 39
للشمول مكسبًا التقدم هذا يف يرى هورسل فإن للشعور، مطلًقا تقدًما برنشفيبج ليون تصور لو 40

الحياة. عالم فقدان مع واملوضوعية
.Erste Philosophie, I 41
.Erste Philosophie II 42

أوضح. بطريقة Krisis يف ذلك بعد الباعث موضوع ويظهر .Erste Philosophie I, pp. 3–10 43

.Ibid., pp. 86–92 44
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مضامني تجليات أجل من دائمة بمسارات الظاهرياتي الرد ويسمح (أرضية).45 زمنية
ثم بدايات دائًما توجد بل نهائي، تحليل يوجد ال الرتنسندنتالية الفلسفة ويف القصدية.46

جديدة. بدايات
إىل تشري التي املوضوعات نفس الظهور إىل تعود الظاهرياتي» النفس «علم دراسة ويف
لتنويعاته طبًقا اليشء تحليل ويتم واإلرشاد.47 التوجه خاصية له الشعور الحركية. بعض
حالة يف ككالم نفسها تجد أن األنا وتستطيع متغري.48 كعامل للفكرة بالنسبة وتغرياته
إدراك أجل من زماني كتكوين تقليصها تم الحركية من والقليل عادية.49 حالة يف أو نشاط

زمانية. ال نظرية بنية
تاريخ أساًسا فالتاريخ الحضارة؛ تطور وصف يف بوضوح الحركية تظهر وأخريًا
التطور املثال. جوانب أحد التاريخ من مرحلة كل وتكشف لتحقيقها. غاية له غائي،50
قديم موروث كل ويولد املشرتكة.52 الذاتية يف تدريجيٍّا العلم ويتأسس للمعنى.51 تشييد

للماهية.53 الشاملة البنية تنكشف حتى نسقي نحو عىل ينمو إنساني إنتاج بواسطة
املشرتكة التجربة بنية إىل الوصول أجل من الحضارة تطور دراسة ت وتمَّ
الداخلية األسباب اكتشاف الحضارة بواعث عن البحث من الهدف كان الرتستندنتالية.
الرضوري من التاريخية البنية أنماط فهم أجل ومن الروح،54 أو الطبيعة أو العلوم لتكوين

التطور.55 عىل تُسيطر والتي الوحدة، وراء البواعث إدراك

.Erste Philosophie I, pp. 203–11 45

.Itérations مسارات ،Ibid., pp. 439–43 46

.Phänomenologische Psychologie, Husserliana IX, pp. 35–42 47

.Ibid., pp. 72–78 48

.Ibid., pp. 206–12 49

.Krisis, pp. 71–4 50

.Toulemont: op. cit, p. 5 عن ،Krisis, III, 22 (1936-37), p. 34 51

.L’Intersubjectivité املشرتكة الذاتية 52
.Traditionnel قديم موروث ،Husserl: L’Origine de la Géométrie, p. 176 53

جاليليو تصور باعث أجل من ،pp. 36–41 الحديثة العلوم بواعث توضيح أجل من ،Krisis, pp. 8-9 54

الفلسفة تطور يف الفيزيقية املوضوعية ضد الرتنسندنتايل الباعث نضال أجل من ،pp. 93–100 للطبيعة
كانط. بعد

.Toulemont, op. cit., p. 23 55

46



الحركية والظاهريات السكونية، الظاهريات ثالثًا:

وكل املعيش،56 إىل عود عملية أي تحول حركة يف األوروبية العلوم أزمة حل ُوجد وقد
اإلنسان. أجل من نضاًال إال ليست الحديثة العصور يف الفلسفة

ذلك مقابل ويف النظري، االتجاه هي خاصة صفة األوروبية الحضارة إىل نُسبت وقد
أوروبا ميزة الفلسفة، املادية! همومها وراء تجري التي املجتمعات إىل العميل االتجاه نُسب
أن ويجب بل بالعمل، عالقة عىل املعرفة أن صحيح عملية.57 غاية أي لها ليست غريها، عىل
عالقة بينهما العالقة ذلك ومع متباعدين، ميدانني إىل الحضارة انقسمت وإال كذلك، تكون
العمل، عن النظرية تنفصل ال أدنى. نوٌع العمل أن حني يف أرفع نوٌع النظرية األنواع.
للمستوى السيادة تظل ذلك ومع العمل.58 وفوائد النظري الشمول بني مركب هناك بل
ومن الطبيعية؛ النزعة ذلك إىل تسعى كما النظرية التقنية تسلَّطت إذا حالة يف النظري
طبيعية، نزعًة باعتباره ضده وناضلت الظاهريات، يف الثانية الدرجة إىل العمل تراجع ثَم
املصالحة الرئيسية غايته ديني أسطوري عميل كمجموع الالأوروبية املجتمعات إىل ونُسبت
أوروبا. يف إال «نظرية» توجد ال الصويف. الجهد خالل من الخارجية والقوى اإلنسان بني

القيم من عديد مثل الوجداني والنشاط العميل النشاط نظام يف الذات نسيان ويوضع
املطلق.59 الحب للجار، الشامل الحب الخالص، الحب األخرى.

يف دائًما هو بل فعًال، «هللا» ليس رسالة. رؤية بل فيه، يُنازع من الكمال وليس
بذاتها.60 األلوهية فيها تتحقق عملية إال يكون ال صريورة.

الوجدان؛ بميدان يتعلق فيما األخالقية البحوث يف العميل العقل دراسة ت تمَّ وقد
واألخالق، املنطق بني املوازاُة البحوث هذه كلَّ وتسود واألخالق.61 والجمال، القيم، ونظرية
األخالقية، للبحوث النموذج املنطقية البحوث وتقدم العميل. والعقل النظري العقل بني أو
املشكلة تُحال أن فإما ثَم ومن صورية؛ أنطولوجيا داخل قبيل كعلم األخالق علم بحث ثم
عىل الخلقية املشكلة دراسة تتم لم أنه إىل باإلضافة هذا القبيل. إىل أو املنطق إىل الخلقية

سلًفا. املعطى املعيش العالم يف Krisis يف Parnologie ٣ يف A عنوان أيًضا وهو .Ibid., pp. 9–12 56

.Toulemont, op. cit., pp. 151–53 57

.Krisis, Abh. III, pp. 328-29 58

.Toulemont, op. cit., p. 48 59

.AV 22, p. 47, Ibid., p. 278 60

بحثًا. ١٦ حواَيل وتتضمن مخطوطة. لهورسل األخالقية البحوث زالت ما 61

.Alois Ruth: Edmund Husserls Etische Untersuchurngen, Phaenomenologie, 7
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«الالزمة». يف أو الرتنسندنتايل» واملنطق الصوري «املنطق يف الحال هو كما نسقي نحو
«بحوث يف قبل من عليها الحصول تم لنتائج تطبيق نقطة إال تكن لم األخالق أن يعني وهذا
وضع أوًال الخلقية؛ للمشكلة ثالثيٍّا مخطًطا املخطوطات مجموع يقدم ذلك ومع منطقية».
تقرتحه التي األخالق مخطط ثالثًا خالصة، أخالق فكرة ثانيًا الظاهريات، داخل األخالق

الظاهريات.
األخالق أُحيلت كمنهج، الظاهريات تأسيس وبعد ظاهريات، إىل الفلسفة ل تحوُّ بعد أوًال:
تم الذي الظاهرياتي للمنهج املنطق، مثل تطبيق، ميدان تكون أن دون املنطق إىل
الخلقية املشكلة دراسة دون األخالق عىل املنطق امتدَّ آخر، وبتعبري قبل. من تكوينه
تم كما سواء، حدٍّ عىل األخالق ويف املنطق يف النفسية النزعة ُرفضت وقد ذاتها. حد يف
العلمني يف الصورية النزعة تفنيد وتم مًعا، األخالق ويف املنطق يف املادية الطبيعة رد
كانت إذا عما معرفة دون األخالق يف ثانية مرة منطقية» «بحوث كتبت وباختصاٍر مًعا.

ممكنة.62 األخالقية املنطقية املوازاة
قبيل. كعلم خالصة أخالق عن البحث يف أيًضا املنطقية األخالقية املوازاة توجد ثانيًا:
والشمول العمومية توجد السلوك. تقنية األخالق فإن املعرفة، تقنية املنطق كان وإذا
رفضكل من وبالرغم وشمولها. الرياضيات عمومية ونموذجها األخالق، يف واملوضوعية
أن إال والالهوت، األخالق وبني والطبيعة، األخالق وبني والرياضة، األخالق بني موازاة
والصورية العقالنية ُرفضت فإذا واملنطق. األخالق بني النهاية يف ُقبلت قد املوازاة هذه
العقالنية إىل الرجوع دون ممكنة املنطقية األخالقية املوازاة تصبح فكيف األخالق، من
منطق يف نموذجه له العواطف منطق املوازاة لهذه وطبًقا املستبعدتني؟ والصورية

معياًرا.63 املنطق يتخذ معياري علم الخالصة األخالق وأخريًا، األحكام.
نظري، منطق إىل املنطق ينقسم وكما األخالق. يف إذَن املنطقي املخطط يُطبق ثالثًا:
مبحث إىل األخالق تنقسم كذلك املعرفة، تقنية وهو عميل، ومنطق معياري، علم وهو
مادي، ومنطق صوري منطق إىل املنطق ينقسم وكما الخالص. والعمل النظري القيم
املادي. القيم ومبحث الصوري القيم مبحث إىل الصوري القيم مبحث ينقسم كذلك
الخالص العمل ينقسم كذلك ومادي، صوري إىل ينقسم العميل املنطق ينقسم وكما

.Ibid., pp. 1–7 62

.Ibid., pp. 8–72 63
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والثالث التناقض وعدم الهوية مبادئ تُطبق وهكذا مادي. وعمل صوري عمل إىل
مبحث لقضايا كنماذج الصوري املنطق من القضايا هذه وأُخذت القيم، يف املرفوع
الرشطية القضايا وأُخذت املصادرات! مبحث القيم مبحث أصبح وهكذا الصوري. القيم
ويتبع وجزء. كلٍّ وقليل، كثري وصغري، كبري للقيم؛ قبيل عالقات كنمط واملنفصلة املتصلة
طبًقا الصوري العمل تحليل أيًضا وتم التفضيل.64 عىل كمية قوانني القيم اختيار أيًضا

األحكام.65 وحقيقة اإلرادة حقيقة بني مسبق لقياس
عن الكشف أجل من الظاهرياتي للمنهج تطبيق املقرتَح املخطط هذا يف يكون قد
مبحث ويف مضمونه. هو والعمل الشعور، صورة هو القيم فمبحث األخالق؛ يف القصدية
الشعور. مضمون هو املادي القيم ومبحث الشعور، صورة هو الصوري القيم مبحث القيم،
والحقيقة الشعور. مضمون املادي والعمل الشعور، صورة هو الصوري العمل العمل، ويف
املوازاة فإن وهكذا لألخالق. كنموذج املنطق من مستمدة ومادي صوري إىل القسمة هذه أن
لألخالق. املقرتح املخطط هذا أساس هي األخالقية، القصدية وليست املنطقية، األخالقية
املستوينَي أن من بالرغم آخر مستًوى إىل ملستًوى «رد» هو لألخالق مصادرات وكل
جامعًة كانت مهما عقلية، قسمة وكل النوع. يف اختالف هناك والواقع العقل بني ُمتماِيزان.
قسمة كل تُقدم عقلية. قسمة كل من اتساًعا أكثر الواقع الواقع. جوانب كل تغطي ال مانعة،
تضم آيل. اختيار كل من تهرب حركية طبيعة له الواقع أن حني يف تماًما، آلية حلوًال عقلية
جديدة. حلوًال دائًما يُقدم الواقع أن حني يف للحلول، محدودة إمكانيات العقلية القسمة

الخاص، مستواها لها اإلنسانية، الظاهرة منطق إىل ينتمي إنساني، علٌم األخالق
االعتبار: يف اإلنسانية الظاهرة منطق يأخذ املنطق. إىل أو الرياضيات إىل ردها يمكن وال
للظاهرة الفهم عىل القدرة عدم وأحيانًا الرد، وعدم التنبؤ، عىل القدرة عدم االنقطاع،
الظاهرة تطور مسار يهرب إذ قفزة؛ آخر إىل مستًوى من االنتقال ويقتيض اإلنسانية،
لطبيعة مخالفة مضمونه طبيعة محتمًال، أو ساكنًا كان ولو حتى ما قانوٍن حتميِة من
غري أحيانًا فالحياة املعرفة؛ من يهرب الذي للوجود تجلَّت اإلنسانية الظاهرة التصورات.

الفهم.

.Ibid., pp. 77–111 64

.Ibid., p. 129 65
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فيه يقلب تتحرك»، ال «األرض كتاب يف هورسل أعمال يف الحركة إنكار ذروة وتبلغ
ملفاهيم ويتعرض األرض، ثبات يف مضادة ثوره إىل األرض دوران يف الكوبرنيقية الثورة
مثالية نظرة إىل الطبيعة علم مفاهيم تحويل أجل من واألرض والكريس والجسد املكان
نسج منواله وعىل ١٩٠٥م. لعام للزمان» الداخيل «التحليل بمحارضات أشبه وهو للعالم،
مثل كوكب هي األرض ولكن البسيطة، عىل نسري فنحن الفني»؛ العمل «نشأة هيدجر
حيث املكان يف ونسري ممكنًا. والسكون الحركة معنى يجعل ثابت فلٌك لها الكواكب، باقي
أنماط من املكان يتكون وال عليه، أجلس الذي بالكريس وسكونه الجسد حركة تختلط
تتكون فكيف األشياء، وسط نسري نحن لحساسيتي، مختلفة ومليادين لتجسدي متعددة
هورسل تعرَّض قد وكان عني؟ الخارج املحيط العالم إلدراك الحارض لألساس طبًقا إذَن
الوعي لحظَة الشعور يف العالم نشأة عن العالم) (نشأة سابق مخطوط يف املوضوع لنفس

الكونيات.66 علم ويف الطبيعي الالهوت يف الحال هو كما خلقه وليس به،
صلة وأول األرض، وليس أتحرك الذي فأنا فيه. الحركة وتنشأ الشعور، يف املكان ينشأ
وكالهما املكان، يف للجسد بُعدان والسكون الحركة عليه.67 أجلس الذي الكريس هو بالعالم
فوق الجسم قفز ولو الجسم، يف يتحرك الذي هو العامل وليس العالم. يف للتوجه قصد
الجسم. لحركة وميدان للتوجه ميدان العالم خارجه. وليس فيه يتحرك أيًضا فإنه العالم
عن ناتج خداع البرصي املكان للجسم. صفتان والسكون والحركة للجسم، صفة العالم

للجسد. كبعد املكان إال يوجد وال قوسني، بني الخارجي املكان اإلدراك،
قبل األول العالم هو الحيس، اإلدراك ملعطيات التصورية الوحدة هو الحي الحارض
للعالم موضوع كأول والكريس اآلخرين تكوين يأتي ثم الشعور، خارج الثاني العالم

الجلوس.68 مكان خارج املحيط

الطبيعة ملكانية الظاهرياتي األصل يف أساسية بحوث يتحرك: ال لألرض األصيل «الفلك الرئييس العنوان 66
بأربع وفاته وقبل بسنتنَي، «األزمة» نص قبل ١٩٣٤م عام ُكتب نصٌّ وهو الطبيعة»، لعلوم األويل باملعنى
العادية الرؤية تفسري يف الكوبرنيقية النظرية «قلب بعبارة: يبدأ املخطوط عىل األصيل والعنوان سنوات.
لكرويتها األرض حركة بإنكار باز ابن الشيخ الراحل السعودية مفتي عىل يعاب كان ما وهو للعالم.»

ِمَهاًدا﴾. اْألَْرَض نَْجَعِل ﴿أََلْم مثل: آيات عىل اعتماًدا الشمس حول ودورانها
جديد. بمعنًى االستواء آية تأويل يمكن وهنا 67

١٩٨٩م. عام ونُرش ١٩٦٦م، عام حتى بعُد نُرش قد يكن لم ألنه الرسالة يف النص هذا تحليل يرد لم 68
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ظاهراتية69 أنطولوجيا إىل وتحوُّلها للظاهريات الالحق التطور يف الحركية (2)

أكثر فلسفي تيار وهو رئييس، «دينامي» كمخطَّط الحركة أَخذ تيار الظاهريات يف يوجد
كدافع قوته كل يف الظاهريات منه بدأت الذي املعيش» «العالم ويظل منهجيٍّا.70 تياًرا منه
عىل تقوم عملية أي رافًضا اآلخر الطرف إىل يتحول أنه إال املستقبل، نحو وتقدم وانبثاق

منهجي.71 بطء وكل مخطط
بل الظاهريات،72 عنوان تحت دائًما القيم أو واالنفعاالت العواطف تحليل يتم ولم
العموم عىل ويتم بمفرده،73 أو آخر بلفظ ملحًقا التحليل داخل أحيانًا اللفظ هذا يُستعمل
تم وقد الظاهرياتي. للمنهج الدقيق باملعنى تطبيق دون مبارشًة العاطفية الحياة تحليل
مصطلحات بأي االستعانة دون إلخ … املأساوي الحب، األلم، الحياء، الحقد، وصف
بطريقته وتفسريها الظاهريات تطوير مسئولية عاتقه عىل املؤلف يأخذ ظاهرياتية.

الخاصة.74

E. Husserl: La Terre ne se meut pas. Traduit par D. Franck, D. Pradelle, J. F. Lavigne,
Philosophie, Les Editions de Minuit, Paris, 1989.

.EX. Phéno, pp. 86–96 69

Von Ewigen im الزمان» يف «الخلود كتابه يف عنه عربَّ الذي شيلر ماكس عند الظاهرياتي التيار هو هذا 70

Dupuy: يف «… للعالم املحدث العالم هذا يف حركي نحٍو عىل األنطولوجي «النظر يقول: إذ ،Menschen
Fonctionalisation التوظيف نظرية وبفضل .La Philosophie de Max Scheler, I, pp. 214-15
Ibid., بالعمل مرشوط لإلنسان الخاص والتكوين .(Ibid., p. 233) العقل تطور لفكرة الحق شيلر يعطي

.(Ibid., pp. 247-48) العالم إىل بالنسبة محايد أنه العلم عىل شيلر ويعيب .p. 235
G. Gurwitch: Les شيلر». إىل هورسل من تنتقل عندما أمامنا تظهر أخرى فلسفة إنها «وباختصار 71

.Téndances actuelle de la Philosophie Allemande, pp. 67-8
بعنوان Jahrbuch السنوي» «الكتاب يف ١٩١٣م عام «التعاطف» عن شيلر لكتاب طبعة أول ظهرت 72

Phénoménologie et théorie والكراهية»، املحبة يف الوجدانية املشاركة عواطف ونظرية «ظاهريات
الثانية. الطبعة يف العنوان ويتغري ،des sentiments de sympathie

M. Scheler: L’homme du ressentiment. Phénoménologie et sociologie du ressenti- 73

ment, pp. 11–62. Nature et forme de la Sympathie, Contribution à l’étude des lois
de la vie émotionnelle, Phénomenologie de l’amour et de la haine, p. 221. Définitions

.Phénoménologiques positives, pp. 229–41
.G. Gurvitch. op. cit., p. 69 74
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باتجاه وتتسم وجدانية،75 أنطولوجيا تصبح كي أخرى مرًة الظاهريات وتتطور
األخالقية املشاكل وهي املعروضة، للمشاكل العيانية للطبيعة طبًقا وواقعي موضوعي
املفكرين بني الظاهريات مؤسس وُصنف املعرفة، عىل للوجود األولوية تعطي والدينية،
أخالقي فهو األخالقية؛76 العلوم معرفة يف نظرية لكل األساسية باملشكلة انشغلوا الذين

الغنوصية.77 للمثالية مناًرصا اعتُرب املعرفة ويف إبستمولوجي، منه أكثر
الوجدان موضوع والقيمة وجدانية، قصديًة العقلية القصدية أصبحت ثَم ومن
املسارات مع تضايف عالقة يف دائًما املنطقية املاهيات عالم كان وإذا إليها. يتجه الذي
املسارات كل عىل كإجابة القيم عالم يظهر كذلك بالظهور، لها تسمح التي العقلية

القصدية.78
توقف مجرد ليس للوجود، داخيل قلٌب بل منطقية عملية فقط الظاهرياتي الرد ليس
يبدأ الذي الزهد لهذا وتعميق اتساع هو املوضوع، تكوين يف فعلية مشاركة بل الحكم عن
الكفاية فيه بما ق يعمِّ لم الظاهريات مؤسس فإن ثَم ومن ويصاحبها؛ الفلسفية املعرفة
األشياء أصبحت فإذا تماًما؛ خالص منطقي نحو عىل الرد وتصور الواقع»، «لحظة طبيعة
الوجدانية؛79 الظاهريات يف أشياء تصبح الظواهر فإن الظاهريات، مؤسس عند ظواهر
يفَّ أعطى ميتًا شيئًا ليس الواقع الواقع. تُعارض قوية «ال» الظاهرياتي الرد اعتُرب لذلك
تُحرك حيوية دفعة أو ميل أو لدافع بالنسبة باملقاومة إحساس هو بل خاصة، حساسية
عىل القضاء محاولة بل الوجود، عىل الحكم عن التوقف فقط ليس العالم رد الشعور.
العالم تحويل طريق عن األريض الهم هذا استبعاد هو الرد وإعدامه. ذاته الواقع صفة

G. Gurvitch. الوجداني الحدس جريفتش جورج ويُسميه شيلر. ماكس عند الظاهريات تطور هو هذا 75

.op. cit., pp. 69–152
.M. Scheler: Nature et forme de la Sympathie, p. 12 76

.Ibid., p. 331 77

M. Scheler: Le sense de la soufrance, avaut-propos parl. Lavelle et R le Senne, p. IV, G. 78

.Gurvitch: op. cit., p. 67
نظرية وكذلك «الرد»، تفسري أجل من يشء» إىل التحول وفظيٌع يشء، كل ل تأمُّ «رائٌع بوذا عبارة وتؤخذ 79

M. Sheler: La Situation de l’homme dans. le Monde, pp. الطبيعي للعالم نفي أفالطون عند امُلثل
.69–72
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الصوري املستوى بني الظاهريات تميِّز وكما زهد.80 الحقيقة يف هو والذي مثال، إىل
الحدس يف االنفعالية والحالة الوجداني اإلحساس بني أيًضا تميِّز فإنها املادي، واملستوى

الوجداني.81
وعىل الرد عىل عصية التخارج لحظة تُعترب الخارجي الحيس اإلدراك نظرية ويف
بال الواقع مشكلة تُركت العقلية الظاهريات ويف اإلحساسات.82 إسقاط بمجرد التفسري
املعرفة املاهيات، معرفة عن تماًما مختلفة الواقع معرفة الوجدانية الظاهريات ويف حل،
والذي للواقع الحيس اإلدراك أن حني يف واملحبة، والتواضع الدهشة عىل وقائمة نزيه ل تأمُّ
فالواقع وباإلرادة؛ وبالتطلعات بالعمل ومرتبط عميل، طابع له السيطرة يف الرغبة عىل يقوم
الدافع معرفة إىل تعزو املثالية من نوع إىل العقلية الظاهريات تتحول وهكذا اإلرادة. يقاوم
مبارش الواقع إدراك للماهيات. الفلسفية املعرفة به تتميز الذي والتأميل املنزه الطابع
والعالم النفيس، الرد عىل عصية للوجود دوائر أربع يف ويظهر كله، للموضوع وحديس

واملطلق.83 اإلنساني، والعالم الخارجي،
أيًضا بل معقولة فقط ليست موضوعية، موجودات بل خالصة دالالت املاهيات ليست
لم للروح.84 الوجداني بالجانب ترتبط وجدانية أفعال تطابقها التي واألفعال منطقية. ال
يوجد ألنه ومدلولها؛ الداللة بني كامًال تطابًقا الظاهريات، يف الحال هو كما الحدس، يعد
ماهيات وهناك محددة، قصدية أفعال هي ذلك ومع مبارشة دالالت لها ليس مضامني
املعقوالت. خارج عقلية وال منطقية ال ماهيات بالدالالت، مباًرشا ارتباًطا مرتبطًة ليست

.Idéation مثال إىل العالم تحويل 80
التبادل عىل ومرشوط شارط كالهما الشعور ومضمون الشعور صورة أن فكرة شيلر ماكس يستعيد 81

.Formalisme, p. 14 الهامش ومالحظة ،G. Gurvitch., op. cit., p. 81 الكيفية. موجهاتهما يف
p. 376. املبارشة والتجربة النفيس بني هورسل تمييز شيلر ويالحظ .Dupuy: op. cit, I, p. 212 82

Couche الصوري املستوى الهامش، مالحظة .M. Scheler: Nature et Forme de la sympathie
.Couche hylétique املادي املستوى ،noètique

.Dupuy: op. cit., I, pp. 371–44 وأيًضا ،G. Gurvitch: op. cit., pp. 115–17 83

M. Scheler: Le Formalisme, مزيَّفة، أفالطونية أو الطبيعة تُفوق نظرية الخالصة املاهيات تُعترب 84

ريايض موضوع وجود باستحالة الخاص لربكيل هورسل نقد عىل شيلر يوافق الوقت نفس ويف .p. 463
الفرنسية الرتجمة يف Nature طبيعة بلفظ Wesen لفظ وترجم ،Ibid., pp. 23-24 ا، عامٍّ وال مفرًدا

العقلية. املاهية وليس العاطفية املاهية إىل لإلشارة Wesen und formen der sympathie لكتاب
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إذَن هناك املنطق. يؤسس ما عىل يعتمد وال تماًما، مستقل للبحث ميدان القيم ظاهريات
العقلية.85 القصدية عىل وعصية إليها، الوصول يمكن ال عاطفية قصدية

ويف دائًما، عامة ومضامينها بالعمومية، تتصف املاهيات كل الظاهريات ويف
كامل.86 فردي نحٍو عىل تماًما فردية الالعقلية املاهيات مضامن العاطفية الظاهريات

لليشء. الشخيص بالحضور تماًما الرموز وتمتلئ
الوقائع نحو املتجه الذهن استعمال تنظم معايري إىل بتحولها وتُوظفحدوساملاهيات

اإلرادة.87 يف وأيًضا العاطفية الوظائف يف الظاهرة هذه وتوجد الحادثة.
من بالتحول الوجدانية الظاهريات إىل العقلية الظاهريات من التحول تمثيل ويمكن
شعور بل الخالصة األفعال شعور هو ليس القصدي فالشعور الشخص؛ إىل الشعور
شعور يوجد كما العموم، عىل شخص يوجد ال أنه إىل باإلضافة هذا الوجدانية. األفعال

وفردية.88 عيانية أشخاص فقط يوجد بل شامل،
الظاهريات لتحويل الوجدانية الظاهريات إىل العقلية الظاهريات من التحول يكفي وال
أنه إال حركة شك، وال الحب، الوجدانية، الظاهريات ففي حركية؛ ظاهريات إىل السكونية
كل يُستبعد ثَم ومن العقلية؛ الظاهريات يف الحال هو كما قصدي فعٌل بل خالًقا، ليس
منهج الوجداني الحدس يف الظاهرياتي املنهج ويظل املاهيات. عالم سكون يف ق خالَّ نشاط
الشخصية، يف الخالق النشاط غياب ويتجىل للماهيات. تضارب أي من يمنع معزوًال، تحليل
تخلق ال ولكنها تتغري أن يمكن الشخصية أن صحيح اإلرادة. ويف املاهية، ويف الفعل، ويف
فعًال ليس الوجدان، فعل أو الشعور فعل الظاهريات يف والفعل بالفعل. بنفسها نفسها
دائًما أمامه تنفتح الخالق، للنشاط ممكن مركٌز بل ثابتًا جوهًرا ليس فالشخص حقيقيٍّا؛

.Effectuation املدلول .G. Gurvitch: op. cit., pp. 76–81 85

.Ibid., pp. 89–90 86

كمضمون واملقولة كتصور املقولة بني منطقية» «بحوث يف هورسل تمييز عىل شيلر ماكس يوافق 87

Intuitions-essentiales. M. Scheler: Le Formalisme, p. 72, املاهيات حدوس املقوالت. حدس يف
الهامش). يف (مالحظة L’intuition catégoriale

لوقوعها دلتاي نوع من Weltanschauung العالم لتصورات فلسفة كل رفضهورسل عىل يوافق كما
.Ibid., p. 311 الهامش)، يف (مالحظة محكًما علًما باعتبارها الفلسفة يف بني وكما النفسية، النزعة يف

.G. Gurvitch: op. cit., pp. 101–105 88
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متفرج من تأمليٍّا فعًال والتبعية االستقالل بني الرتكيبي الفعل ويظل جديدة، إمكانيات
مستمر خلق هي بل ساكنًا كيانًا املاهية ليست اإلنسان. لرسالة مباطنًا فعًال منه أكثر
مجرد يف وليس «الحدس-الفعل»، يف قصديتها أيًضا لإلرادة وأخريًا خالق. نشاٌط يُنتجه
فإن الوجداني، الحدس مواجهة يف الساكنة القيم كانت لو وباختصار عاطفي. ال حدس

«الحدس-الفعل».89 مواجهة يف تكون الخالقة القيم
زالت ما التي القيم وصف من الوجدانية الظاهريات يف الخالق النشاط أيًضا ويغيب
فالحرية للحرية؛ غياب أيًضا هو الخالق النشاط وغياب اإلرادي، الحدس عن منفصلة
الوجدانية الظاهريات يف الخالق النشاط يغيب وأخريًا للفعل. إال وليست دائًما للفعل
بني القيم يف الخالقة القيم توجد الالشخصية. والقيم الشخصية القيم بني ازدواجية يف
خطوة الوجدانية الظاهريات إىل العقلية الظاهريات من التحول أن ومع الشخصية.90

املنال.91 بعيد زال ما الخالق النشاط أن إال الحركية، الظاهريات نحو كبرية
من واقرتبت الحركية بعض الظاهريات عن املتولدة الفلسفات نت تضمَّ لو وحتى
وقد الزمانية،92 يف الحركية فيها تظهر للوجود اكتشاًفا أساًسا تقدِّم فإنها الفعلية، الحياة
تكون أن قبل للظاهريات الالزم ومن الجسد،94 حركة يف تظهر وقد الفعل،93 يف تظهر
تدريجيٍّا الحركات هذه كل وتصبح الحركي. جانبه يف العالم تكتشف أن الوجود يف بحثًا
بني صلة إيجاد الصعب ومن الكلمة، بمعنى ظاهراتية بحوثًا منها أكثر مستقلة فلسفات
أصبح ثم البداية، يف ظاهراتيٍّا باحث كل كان والظاهريات. ونتائجها وأساليبها مناهجها

النهاية. يف املسئولية كامل فيلسوًفا

.Ibid., op. cit., pp. 138–44 89

الشخصية فوق ما جريفتش ويُسميها .Ibid., pp. 146–52. Interpersonnelle الشخصية بني ما 90

.Transpersonnelle
من اقرتاب محاولة تمثِّل ذلك مع فإنها الظاهريات، عن مستقلة برجسون فلسفة أن من بالرغم 91

املثالية داخل زال ما أنه إال بربجسون، شيلر ماكس تأثر من وبالرغم لها. ندعو التي الحركية الظاهريات
األملانية.

.Heidegger: Sein und Zeit, zweiter Abschnitt 92

.H. P. Sartre: L’Etre et le Néart, quatriéme partie 93

.M. Murleau-Ponty: Phénoménologie de la percéption, pp. 114–72 94
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الوجود يف كبعد التاريخانية يف الحركية توجد للوجود الوصفي التحليل ويف
هو تحليل للفظ، االشتقاقي للمعنى طبًقا للوجود، الوصفي والتحليل اإلنساني.95
هو حركيٍّا اعتباره يمكن الذي الوحيد والعنرص شامل. لكلٍّ نظري تفكيك بالرضورة
يف الحياة استمرار ويتحقق واملوت،96 بامليالد اإلنساني الوجود تحديد أي التاريخانية؛
نوع يف األنا تظل املعيشة للحاالت املستمر التغري خالل ومن والنهاية، البداية بني الزمان
إذ املعطى؛ اليشء أي البسيطة؛ الدافع حركة مجرد هي الوجود حركية ليست الهوية. من
يقوم وال التاريخي.97 هي الحركية هذه اإلنساني، الوجود بامتداد الحركية هذه تتحدد
يف مطويٍّا قبل من موجوًدا كان مما أكثر اإلنساني الوجود لتاريخانية الوجودي املرشوع
النقل وظواهر املوت، يف مستقبل له الذي وحده هو وجوده يف املوجود الزمانية».98 «تزمني

املستقبل. يف متجذرة والتكرار
املوت، إىل امليالد من حركيته، اإلنساني. الوجود تاريخية يف الحركية تظهر وهكذا
والزمانية التاريخانية ليست تماًما، غائبة والتخليد الخالق الفعل حركية ذلك ومع نهائيته.

للتأبيد.99 عامالن أيًضا هما بل اإلنساني، للوجود مكونني
تؤخذ فإنها تحديدها، املستبَعد من ألنه للتحليل، كمركز الفعل ماهية أُخذت وإذا
الواقع، يف منفعتها ليست الفعل ماهية فإن ثَم ومن وراءه؛ الوجود الكتشاف بداية كنقطة
ماهيته.100 امتالء يف اليشء تجيلِّ بل التحقيق، ليسمجرد واإلنجاز إنجازه. يف الفعل ماهية
رغبة الفكر، عنرص والقدرة يشء.101 كل وقبل أوًال الوجود وهو ينجز، ما اإلنجاز ويقتيض

.Heidegger: op. cit., pp. 372–404 95

.Dasein اإلنساني الوجود ،Historicité التاريخانية 96
.L’Historial التاريخي 97

يف ليست الوجود تاريخانية فإن وهكذا ،La Temporalisation de la Temporalité الزمانية تزمني 98

للسكون. Ekstasis الجذب ظاهرة يف منها أكثر ،Kinesia والحركة Stasis للسكون سامية وحدة
يف كوربان) (هنري املرتجم (مالحظة Heidegger: Qu’est-ce que la Métaphysique, pp. 183

الهامش).
.Eternisation التأبيد .Immoztralisation التخليد 99

.Realisation التحقيق ،Accomplissement اإلنجاز 100
.Heidegger: Lettre sur l’humanisme p. 25 101
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أي الوجود قدرة هي واقعه، أي الوجود إمكانية الفكر وقدرة الوجود. رغبة أي املاهية
الوجود. صريورة فإنها الصريورة حتى وجوده،102

الفكر ليس اإلنسان،103 وماهية الوجود بني العالقة الفكر ق يحقِّ أخرى ناحية ومن
ناطق.105 حيوان هو واإلنسان بالحقيقة،104 أيًضا بل بالفعل التزاًما فقط

فعل ويعني الوجود.106 عن الكشف طريقة اإلنسان، نشاط عن تعرب التي والتقنية،
طاقتها الطبيعة، إىل أيًضا بل اإلنساني النشاط إىل فقط الفعل يشري ال «فعل».107 «عمل»
إنسان يوضع عندما خراب واالنهيار الوجود. إىل الفعل ينتهي ثَم ومن وتحققها؛108
ميتافيزيقا اإلرادة ميتافيزيقا وتُعترب شغالة.109 كنحلة الناطق، الحيوان امليتافيزيقا،
إىل يشري الذي البناء ويعني العالم.110 حالة وحده الفعل يغري ولن الوجود. وليس املوجود

السكن.112 يف الرئيسية القوة هو والشعر الفكر.111 الوجود ويعني السكن، الفعل
أخرى ومرة الوجود مع مرة يتحقق الذي الفعل تحليل يف الحركية الظاهريات وتظهر
العالم.113 شكل تغيري هو الفعل الحرية. مسألة يصنعان والفعل الوجود امللكية. مع
ودوافعه. غاياته يحدد الذي هو الفعل عمل. كل أساس الفاعل للوجود الفاعلة والحرية
املاهيات. كل أساس الحرية العكس عىل بل ماهية، للحرية ليست الحرية. عن تعبري الفعل

.Ibid., pp. 33–35 102

الوجود إىل ترجع التي الوجود صريورة بأنه مفًرسا هرقليطس عىل بارمنيدس تفضيل تم لذلك 103

.Heidegger: Introduction à la Métaphysique, pp. 106–59
الفعل. عىل فعل رد القديم العرص يف الفكر كان .Ibid., p. 27 104

.Heidegger: Qu’appelle-t-on penser? p. 21 105

.Heidegger: Essais et conferences, p. 19 106

.Faire فعل ،Oeuver عمل 107

.Heidegger: op. cit, p. 53–5 108

.L’Existence الوجود ،L’Etant املوجود ،Ibid., p. 82 109

.Ibid., pp. 170–193 110

.Ibid., pp. 170–193 111

.Ibid., p. 244 112

.J. P. Sartre: L’Etre et le Néant, pp. 508–18 113
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الحد هذا إىل اإلنسان. قلب داخل نفسه العدم إنها اإلعدام. إال آخر شيئًا الحرية ليست
الوجود. ماهية العادمة الحرية الفعل: تحليل ينتهي

اإلنسان ذاتي.114 مرشوع أوًال اإلنسان يفعل. ما هو اإلنسان املرشوع. فلسفة توجد ثم
باألفعال، العاطفة وتتكون كلها. باإلنسانية نفسه يلزم الفردي والفعل بنفسه. يختار

أمل. بال والفعل
يظهر ذلك، ومع العيانية.115 املاهية نشأة عن تبحث باألساس، تكوينية الظاهريات
ليست املوضع مكانية أن صحيح الحيس.116 اإلدراك ظاهريات يف كحركية الحركي الجانب
واألشكال، بالنقاط إدراكه ويتم اليشء، حركة بني بالتمييز يسمح مما املوقف مكانية مثل
علميٍّا، تمييًزا ويظل النفس. علم يف تمييز وهو الجسدي، باملخطط وتدرك الجسد. وحركة
ويثبت كله، الخالق للنشاط تجلٍّ هو بل الجسم، مكانية إىل طريق مجرد من أكثر والفعل
املكان ظهور فقط ليس أي للحياة؛ الرضورية العيانية الحركات ميزة الحركية تحليل
العقلية الداللة بني التمييز أن صحيح العالم.117 نشأة بل معريف قصد دون الجسدي
هو الجسد أن عىل أخرى مرة تدل حركية، وقصدية نظرية قصدية بني الحركية، والداللة
كرسالة، الشخص إىل تؤدي بحيث أبعد خطوة التمييز هذا وضع ويمكن ما، عالٍم يف قوة
أساس للحركية كان وإذا ممكن. لنشاط كمركز اإلنساني الوجود وإىل كخلق، الحياة وإىل
عالقاته كل يف الوجود عن يعربِّ الذي القصدي» «القوس يف وحدتها لها كان وإذا وجودي،
الحركية تظل وهكذا نشاطه. يف الوجود تكشفعن بسيطة، كحركة بنيتها الحركية تتجاوز
النشاط، هي الحركية ماهية قوسني؛ بني موضوعة الواقعة، مستوى عىل للجسد كقصدية
املكان يظل النشاط. هذا انبثاق موقع هو الشخص أو والفرد الشعور. هي الجسد وماهية

.J. P. Sartre: L’Existentialisme est un Humanisme, pp. 22-23 114

طبًقا أنه حني يف به، الوعي لحظة يف العالم ينشأ هورسل عند .Husserl: Ursprung der Welt 115

نظرية يف K بالحرف يرمز التي الحركة فإن ثَم ومن مرضية؛ حالة من ابتداءً ينشأ بونتي مريلو لتحليل
.Concept مفهوم ،Conception تصور العالم. يف الوجود إىل تشري بل مفهوًما، أو تصوًرا ليست العوامل

.Motricité حركية 116

.M. Murleau-Ponty: Phénoménologie de la percéption, pp. 146-7 117
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لداللة حركية حصيلة باعتبارها والعادة للفعل، كميدان العالم هو املكان طبيعيٍّا. اتجاًها
للذات.118 الخالق النشاط عن تعربِّ أن وتستطيع داللة، تكون قد جديدة

تصطدم العلمي، التحليل بسبب الخالق النشاط بمسألة الجسد حركية اصطدمت وإذا
النشاط نقل الحرية أن صحيح النظري،119 التحليل بسبب املسألة بنفس أيًضا الحرية
واختيار، وقرار، ودافع، باعث، إىل للسلوك تفكيك وكل الخالص، النظري املستوى إىل الخالق
اإلنساني، الوجود بداهة عىل التحليلية العلمية للروح امتداد إلخ، … وموقف وإرادة،
إثبات إىل تحتاج ال كذلك هي حيث من الواقعة ما. واقعة ينفي وال يثبت ال والربهان
تضعف. أو تقوى تسترت، أو تنكشف تنكمش، أو تمتد بنفسها، نفسها توجد نفي. أو
لواقعة نقل ولآلخر، لألنا معدومة، أو موجودة كانت سواء للحرية، العقيل التحليل إذَن
عىل وتجزئاته تفكيكاته إسقاط عن العقل يتوقف ولن الخالص، العقيل املستوى عىل

الواقع.120

التطبيقية121 الظاهريات يف الحركية (3)

اإلرادة»، «فلسفة مثل التطبيقية الظاهريات يف استدراكه تم الظاهريات يف الحركية غياب إن
عىل أخرى ومرًة النفسية، املعطيات عىل اعتماًدا التجريبي املستوى عىل الحركية ونُقلت
مرة الحركية أُدخلت آخر، وبتعبري األسطورية. املعطيات عىل اعتماًدا العقيل املستوى
االتجاهني كال ويُستبعد الديني، األسطوري االتجاه يف أخرى ومرة الطبيعي االتجاه يف
قصدية اكتشاف أجل من األوىل الحالة يف الرد تم أنه صحيح الظاهرياتي. الرد بفضل
ينكر الذي وحده الظاهرياتي الرد أن والحقيقة املوافقة. املوت، القرار، ثالثية: بنية ذات
كل يستبعد الذي النظري بالرد إكماله من بد وال كافيًا، ليس قوسني بني التي «الواقعة»
املتبادلة العالقة عليها، الحصول تم التي النتيجة فإن لذلك املاهية؛ بحث يف نفيس اتجاه
ولذلك عليها؛ القبض دون اإلنساني النشاط ماهية مع تتماس والالإرادي، اإلرادي بني

.Ibid., pp. 114–72 118

.Ibid., 496–520 119

الواقع بداهة مع أيًضا نفسه يضع فإنه االصطالحي، باملعنى ظاهراتيٍّا ليس برجسون أن من وبالرغم 120

مريلوبونتي. من أكثر العقل تقسيمات ضد
.Ex. Phéno. pp. 96–101 121
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عىل تقوم لحرية خالقة، ليست لحرية املحددة لألفكار كمركز الخالقة الحرية اقرتاح تم
الحرية.122 «يوتوبيا» ذاتها حد يف تُعترب متجسدة وحرية الباعث

ويربر إرادي، أنه الخالق الفعل يدَّعي املذلة، أو الغرور خالصمن اخرتاع هو اإلرادي
فعل كل الطبيعة. تستدعيه باستمرار، إرادي ال الخالق الفعل أن حني يف بالالإرادي غيابه

الرسالة.123 عىل مركزة الطبيعة من ينبثق
من التجريبي يقرتب والشعري، التجريبي بني اإلرادة حركية مفرق عقل م قسَّ وهكذا
يوجد الصوري. من وأحيانًا العقيل من الشعرى يقرتب حني يف املادي، ومن بل الحيس
التجريبي فوق املعيش العالم ويظل اإلنساني. يف أي الطريقني؛ هذين بني تماًما الحركي

الصوري. وتحت
لتحليل وخضع خالص، عقيل مستًوى عىل الحركي اإلرادة شاعرية نقلت وقد
جزئي: ثالثي ونسق خلط؛ النسبة، اختالل تحديد، التصورات: مستوى عىل ميكروسكوبي
الحركي ينتمي إنساني.124 توسط وجودي، اختالف أصيل، إثبات أو: حد؛ نفي، واقع،
عقلية ميتافيزيقا كل يتجاوز حي كواقع والحركي بداهة. ويتجىل الحي، الواقع إىل
لغة إىل ترجمتها مثل عقلية قضية إىل اإلنسانية الظاهرة ترجمة وإن ميكروسكوبية.125
من اإلرادة شعر رد إذَن الالزم من الرمز. تستعمل والثانية اللغة، تستعمل األوىل رياضية؛

الرتنسندنتايل. إىل الصوري
الخالق بنشاطه تناهيًا ال اإلنساني الوجود تناهي ويصبح الالتناهي. رشط والتناهي
الوجود يجعل التناهي يف يتم الذي والعمل املشرتكة. التجربة يف دائًما حضوًرا يعطيه الذي
هو بالذنب اإلحساس فإن ثَم ومن اآلخرين؛ شعور يف حضوره يف متناهيًا ال اإلنساني

.P. Ricoeur: Philosophie de la Volonté, I Le Volontaire et l’Involontaire, pp. 453–6 122

أو السجن من الهروب وإمكانية نفسه أمام سقراط عند والالإرادي اإلرادي مشكلة توجد ال لذلك 123

بداهة مع اتفاًقا أكثر البطل لنداء أو العميق لألنا برجسون وتحليل الداخيل. الصوت أمام دارك لجان
الواقع.

.P. Ricoeur: Finitude et Culpabilité, I, L’homme faillible, pp. 149–52 124

ذلك ومع .Pathétique العاطفي املستوى يف كريكجارد تحليل نقيض عىل التحليل يف الطريقة هذه 125

طريًقا يشقُّ هنا وبرجسون الخاص. ملستواه مخالف آخر مستًوى إىل الحركة نقل يف الطرفان يلتقي
أفضل.

60



الحركية والظاهريات السكونية، الظاهريات ثالثًا:

فالطبيعة الطبيعة؛ جحد هو الذنب الخاصة. برسالته اإلنساني بالوجود وعي أو غياب
من التحول بالضبط هي اإلنساني الوجود ورسالة بالرسالة. جحد هو إذَن الذنب رسالة.
وال األمر. وانتهى مرة ويموت مرة ُولد الذي هذا هو املخطئ اإلنسان الالنهائي. إىل النهائي
«ناره» ويحرِّر أفعاله، يكسب بطبيعته،126 بريء اإلنسان أول. ذنب وال أوىل خطيئة توجد

رسالته. تحقيق أجل من الداخلية
املذلة، أو الغرور عىل يقوم الالإرادي، مثل عقيل، تفسري هو جذري. للرشوجود وليس
للوجود.127 مستويات فقط هناك باملذلة. الرش ويقبل الغرور، من افرتاض الرش وهزيمة
انطباع الرش قادم، يقني األمل وخيبة قيمة، والعقبة قريب، نجاح أجل من ت مؤقَّ والفشل

خالص.128 وقتي
يمكن والزمان املكان ومع التطبيقية، الظاهريات يف الحركة عىل العثور أمكن وقد
أنها إال والطاقة بالحركية الحركة ربط من وبالرغم القديم،129 األنطولوجي تاريخها كتابة
نفسه الظاهرياتي املنهج يف الدخول تستِطع ولم القديم.130 تاريخها مستوى تتجاوز لم

حركية. ظاهريات خلق أجل من
مفهوم تدرج ووضع الحركية، الظاهريات برضورة التطبيقية الظاهريات شعرت وقد
حول األنطولوجية التأمالت منعت وقد الوجود.131 ملشاكل والحركي السكوني سؤال الوجود

الفعل. لظاهريات الحركية واملنهجية الحركة نسق رؤية من الوجود يف الحركة
فكرة يصبح أن دون واآلخر الحني بني الرباكس استدعى التطبيقية، الظاهريات يف
موضوعاتحضارية أو لالستعمال ملوضوعات نظرية دراسة نحو موجهة كانت موجهة.132

فعل. فلسفة أو مرشوع فلسفة إىل تؤدي أن دون

أفضل. طريًقا روسو جاك جان يشق أيًضا هنا 126

.Amado-Levi-Valensi: Les Niveaux de l’Etre 127

.Le Senne: Obsacle et Valenur 128

.E. Fink: Zur Ontologischen Frühgeschichte von Raum, Zeit, Bewegung 129

.Ibid., pp. 233–46 130

.E. Fink: Sein, Wahrheit, Welt, pp. 27–39 131

.A. De Waelhens: La Philosophie et les expériences naturelles, pp. 86–106 132
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العميل إىل النظري من واالنتقال الفعل.133 فلسفة إىل مقاربة العميل» «الرتكيب ويمثل
هل ذلك ومع واالحرتام. للسعادة أخالق يف العميل الرتكيب ويصب خالص. تأميل انتقال
هذه من تركيبية رؤية اإلرادة حول املختلفة النظريات بنقد استبدال يمكن ذلك؟ يكفي
ملزاج طبًقا اكتشافها ويتم اإلرادة.134 من جانب عن نظرية كل وتكشف كلها، الجوانب

مؤلفها.
إن القول لحد الثانوية الدراسات يف الظاهريات يف الحركية غياب لوحظ وأخريًا
من أو الروح من الظاهريات كانت وسواء الرباكيس.135 حدود عىل ت تكرسَّ قد الظاهريات

خالصة.136 تأملية الحالتني كلتا يف فإنها الشعور
لها شأن ال وكنظرية الحية، للخربة ساكنًا تفسريًا باعتبارها الظاهريات نُقدت وقد

الحية.137 الخربة وتحليل العمل يتجاوزها كمثالية بالعمل،
حياة فتتحول للفعل؛ ظاهريات وجود الظاهرياتعىلرضورة يف الحركية غياب ويدل
ماهيتها. إلدراك النظري لتحليله وتخضع الظاهرة، يعيش متنقل معمل إىل الظاهرياتي
يف تتجىل أن دون بالتفكري طاقة شحن إال ليست وهي الحية، الخربة تتبخر آخر وبتعبري
تعىص أنها لدرجة للغاية الثقيلة التجارب من معني نوع يوجد كما حقيقي.138 فعل صورة
إىل الفكر من قفزة العمل يتطلب وأحيانًا العمل. إىل التوجه أجل من النظري التحليل عىل

نظري. تحليل أي من انبثاًقا العمل يكون أن دون العمل
كل يف دراستها ت تمَّ فقد مكان؛ يف وال مكان كل يف العمل مشكلة دراسة ت تمَّ لقد
والعمل، العلم مشكلة يف العلم ويف والفعل، الفكر عالقة يف الفلسفة، يف اإلنسانية؛ العلوم

.P. Ricoeur: Finiitude et Culpilité, I, L’homme faillible, pp. 64–96 133

.Ibid., pp. 68-9 134

.J. T. Desanti: Phénoménologie et Praxis, p. 15 135

املاركيس. النقد عىل قائم والنقد .Ibid., p. 31/123 136

.Tran-Duc-Thao: Phénoménologie et matérialisme dialectique, p. 5/7 137

للخربات النظري التحليل اتجاه تحديد رضورة مثل للتجربة، نقد رضورة فهم يمكن املعنى وبهذا 138

بالتمييز املشكلة كانط حل وقد .Meditations Cartésiènnes, pp. 129-30 العميل التحقيق أو الحية
للفعل. العميل والعقل لالمتثال النظري العقل بني
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إىل باإلضافة الحديثة العصور فالسفة كل درسها الُخلقية. املشكلة دراسة يف الدين ويف
للفعل.140 ظاهريات صياغة تتمَّ لم اآلن وحتى القدماء.139 الفالسفة

(التأمل املنهجي الشك من الفعل استبعد فقد ديكارت؛ مع الحديثة العصور يف املشكلة ُوضعت 139

العميل العقل كانط واعترب الرابع). (التأمل للخطأ كمصدر الذهن من نطاًقا أوسع اإلرادة واعتُربت األول).
ويف رئيسية. مشكلة باعتباره الفعل لديه ظهرت الذي الفالسفة آخر هو وبلوندل النظري. العقل أساس
الخلقية الحكمة عىل القائم الفعل أو أفلوطني عند التأمل يف كضعف الفعل األول اتجاهات؛ الفلسفة تاريخ

مختلفني. اتجاهني يف للمشكلة تحليلني يمثالن وكالهما سقراط. عند
والثانية الظاهريات، داخل تكونت األوىل جليلة؛ فائدة بلوندل وفلسفة شيلر فلسفة تمثل لذلك 140

العمل. هذا يمثلها التي الفلسفة وهي للدين، فلسفة كالهما ذلك ومع خارجها.
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النظرية الظاهريات الثاين: الفصل
التطبيقية1 والظاهريات

يف دائم نحو عىل تطبيقها دون نظرية فلسفًة الراهنة الحالة يف الظاهريات زالت ما
املشاكل عىل الدراسات من أكثر النظرية الظاهريات عىل والدراسات الفلسفية، البحوث
التطبيق وغياب السكونية، بالظاهريات االرتباط أشد مرتبطٌة النظرية الظاهريات العملية.

الحركية. لغياب طبيعية نتيجة
القيام أجل من عديدة دعوات قامت فقد اليشء؛ نفس الثانوية الدراسات الحظت وقد
حتى بالعمل عالقة لها فكرة وكل يشء.2 أي الظاهريات تصبح ال حتى تطبيقية بدراسات

الوجود.3

.Ex. Phéno., p. 101–47 1

.F. Jeanson: La Phénoménologie, p. 13 2

أخالقي. ملفهوم انتسابه املؤلف ويؤكد .Ibid., p. 16 3





التطبيقية الظاهريات مميزات أوًال:
النظرية1 الظاهريات عىل

الظاهريات أوًال: ثالثة؛ أهمها النظرية. الظاهريات عىل مميزات عدة التطبيقية للظاهريات
املنطقية.2 املبادئ إىل يُرد ال الدراسة موضوع كان إذا خاصًة واقعي اتجاه ذات التطبيقية
الظاهريات تسود زالت ما وخيالية واقعية ال حقائق أي من خاليًا الشعور مضمون ويكون
عىل الدراسة تكون وال الواقع، من كجانب دراستها يمكن املخيِّلة أن صحيح النظرية.

للشعور.3 كوظيفة املخيلة ولكن ذاتها، يف املخيلة
فقط تتعامل بل كانت، أيٍّا املوضوعات كل مع التطبيقية الظاهريات تتعامل ال ثانيًا:
املوضوعات قبل من التطبيقية الظاهريات اختارت كما آخر وبتعبري الدالة. املوضوعات مع
الدالة الواقعية املوضوعات املرة هذه تختار فإنها الخيالية املوضوعات من أكثر الواقعية
املصمتة والوقائع دالة. ووقائع مصمتة وقائع الواقع يضم إذ «دنيوي»؛4 موضوع وليسأي

للدالالت.5 حمًال أقل

.Ex. Phéno., pp. 101–105 1

والدينية. األخالقية املشاكل وموضوعها شيلر، ماكس ظاهريات حالة هذه 2

التاريخي» الجانب «الخيال ساد ،L’Imaginaire واملخيلة ،L’Imagination «الخيال» خاصة دَرسسارتر 3
مضمون والثاني ،Noèse الشعور صورة األول «املخيلة». ساد الذي النفيسهو التحليل أن حني يف للمشكلة

.Noême الشعور
.Mondan دنيوي 4

J. Guitton: Génie de Pascal, الدالة والواقعة العادية الواقعة بني التمييز قبُل من باسكال الَحظ 5

.pp. 12-3



الظاهريات تأويل

النظرية الظاهريات أن حني يف عملية، غاية إىل دائًما التطبيقية الظاهريات تتجه ثالثًا:
أن حني يف غائية، ظاهريات أساًسا العملية الظاهريات محددة. عملية غاية أي لها ليست
إال دقيق التحليل أن من وبالرغم التحليل.6 أجل من التحليل فيها يتم النظرية الظاهريات
الظاهريات ويف العلم، أجل من العلم النظرية الظاهريات يف عملية. غاية أي إىل ينتهي ال أنه

الحياة.7 أجل من العلم العملية
النظرية الظاهريات يف املشاكل من كثري تجد السابقة املميزات هذه إىل وباإلضافة
عاَلًما الشعور يظل النظرية الظاهريات يف أنه فالواقع التطبيقية؛ الظاهريات يف حلولها
املوضوع. فيها يتكون وميادين ومقوالت تصورات يحتوي الواقعي. العالم من اتساًعا أكثر
من ينتزع أن يكفي وال الظاهرياتي. الرد قوسني، بني املادي املوضوع وضع يكفي ال
باملؤلف ومغلًفا محاًطا يظل تبقى ما ألن النظري، الرد النفسية، اآلثار كل الحي املوضوع
تصورية، مقوالت ميدانية، تصورات مثل: مركباتها، أو وميادين ومقوالت بتصورات نفسه
هذه الشعور عوامل كانت إذا يهم وال إلخ. … ميدانية أنطولوجيات أنطولوجية، ميادين
تغليفه ثم مرتني رده تم أن بعد املوضوع من يتبقى ما هو يهم ما واقعية، ال أم واقعية
بل شامل، كعلم أنطولوجيا قيام إمكانية من موجهة ليست املالحظة هذه عديدة. مرات
املوضوع يظهر التطبيقية، الظاهريات يف ذاتها». األشياء إىل «العود بمبدأ تذكري فقط هي
فالواقع نحوه؛ ويتجه الواقع، يبغي التطبيق عقيل. تغليف أي دون الخاصة واقعيته يف

واملقوالت. التصورات من دسامة وأكثر أغنى
الفلسفي للمرياث طبًقا القبيل، رشعية أهمية يؤكد ً ملجأ النظرية الظاهريات زالت ما
اإلشكال هذا حل التطبيقية الفلسفة تحاول القبيل؟ هذا يأتي أين من خرجت.8 منه الذي
جزئية. أحكام عدة معيار هو القبيل هذا للقبيل.9 كمصدر أسايس معًطى إيجاد طريق عن

Vorlesungen بالزمان» الداخيل الشعور ظاهريات يف «محارضات يف خاصة للعيان واضحة الصفة هذه 6

.zur Phénoménologie der inneren Zeit-Bewustsein
شيلر. ماكس عند بوضوح العمل إىل امليل هذا يوجد الظاهرياتي، املنهج تطور يف 7

الشك ضد املتطلبات، نفس تدفعها الكانطي، املرياث املعرفة، نظرية يف مغروزة الظاهريات زالت ما 8

.Ideen I, p. 80 والدوجماطيقية والنسبية
الشعور يف سواء للقبيل، نموذًجا أصيل، كمعًطى الوحي أُخذ الدين، ظاهريات التطبيقية، الظاهريات يف 9

للحضارة املسيحي اليهودي املصدر أن املالَحظ ومن الحضارة. أي الجمعي؛ الشعور يف أو الفردي
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النظرية الظاهريات عىل التطبيقية الظاهريات مميزات أوًال:

سابقة؛ حركة تقريبًا هي فكر حركة كل أحكام. عدة النظرية الظاهريات أصدرت
املنطقية املثالية إىل واللجوء الصوري، االتجاه عىل حكم هو النفيس االتجاه إىل فاللجوء
الواقعي املوضوع الوقائع.11 علوم ضد حكم هو والرد النفيس.10 االتجاه عىل حكم هو
عدة بني التمييز مع الواقع بناء حكم كل ويعيد والوضعية، والنسبية الشك ضد حكم هو
حكم هو بل افرتاضية، قيمة حكم وال جزئية واقعة حكم ليس فهو مختلفة، مستويات
الشعور. يف اليشء حلول يف موجودة والقيمة قوسني، بني موضوعة فالواقعة كيل؛ واقع
تصحيح أجل من الجزئية األحكام إصدار عىل املستمرة القدرة هي التطبيقية الظاهريات
أو الخلط عىل تقوم عالقة تصحيح هو حكم كل للوجود. عديدة مستويات بني العالقات
تربيًرا الظاهريات تصبح أن يتجنب قبيل معيار عىل القائم الجريء الحكم هذا الفصل.12
الوقوع دون املستويات مختلف بني العالقة تصحيح للظاهريات وتضمن الواقع.13 لألمر
قدر أكرب وإعطاء الحي العالم تحديد عىل يساعد اآلخر، عن الدفاع أو أحدها تربير يف
يتجه امتالء، حكم هو الجريء الحكم وباختصاٍر الخيال. من قدر وأقل الواقع، من ممكن
نحو الطريق يمهد الوقائع عىل الحكم عن والتوقف الواقع. تصحيح أجل من الوجود نحو

الجريء. الحكم
تصور يف تأطريها دون الواقع إدراك أجل من الطريق النظرية الظاهريات فتحت وقد
مستقلة كفلسفة الظاهريات تقديم الثانوية الدراسات وتحاول شامل، ونسق للعالم ممكن
الظاهريات تعطي ذلك من النقيض وعىل عليه، معتمدة أو الفلسفي املرياث إىل بالنسبة
جديدة ميادين باكتشاف جديدة حيوية دوافع النظرية الظاهريات إىل دائًما التطبيقية
الظاهريات الواقع. جوانب بأحد الظاهريات تمد ما ميداٍن يف جديدة تجربة وكل للتحليل،

النظرية. للظاهريات الدائم للغنى الضامن هي التطبيقية

وأوروبا والروماني اليوناني املصدرين، مع Krisis يف االعتبار يف يؤخذ لم عرضه، تم كما األوروبية،
.Appendice, II, III, IV املالحق انظر نفسها.

«بحوث مرحلة والثاني ،Philosophie der Arithmetik الحساب» «فلسفة مرحلة هو األول الحكم 10
.Rech. Log منطقية»

.Ideen I, 1ère section, chapitres 1, 2 11

هورسل. فلسفة مثل عالقة فلسفُة وجيبتون، برجسون فلسفة خاصًة املعارصة، الفلسفة 12
الدفاعي املنهج مثل يكون بأن الظاهرياتي املنهج خاطر وإال كمعيارية، الظاهريات يحفظ الواقع حكم 13

التاريخ. يف والثاني الشعور، يف األول يشء. كل يربر الذي (الجديل)
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الظاهريات تأويل

يف ألنها للتطبيق؛ منهج إىل الظاهريات بتحويل التطبيقية الظاهريات تتعهد وأخريًا
تستطيع وال املرشوع، هذا أهمية مدى عىل تحكم أن وتستطيع الواقع، مع مبارشة عالقة
وتبحث ذاتها، يف وجودها أسباب لديها ألن الرضورة بهذه تشعر أن النظرية الظاهريات
إعادة بدور فقط تقوم ال التطبيقية الظاهريات فإن وهكذا ذاتها. يف تطويرها وسائل عن
وقادر الواقع، قد عىل ظاهراتي منهج وصياغة الظاهراتية التصورات بني العالقة تصحيح
إىل حاجة يف الحالية الظاهريات كانت وإذا فيها. تطبيقه يتم التي امليادين مع التكيف عىل

االتجاه. هذا يف يكون العاجل اإلصالح طريق فإن إصالح،
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نفسها هي النظرية الظاهريات ثانًيا:
ظاهرياتتطبيقية1

وتطورها األوىل وكتاباتها ومحيطها مصادرها يف الظاهريات أن الدهشة إىل يدعو ومما
البحوث.2 كل محوَر باستمرار العمل كان الحالية، وتطبيقاتها التايل

املصادر (1)

فلسفة قدمت اإلنسانية. للعلوم خاصة ميادين يف البحوث يف الظاهرياتي املنهج مصادر
املقصود ليس والقصدية.3 الحي العالم للظاهريات الوصفي النفس علم قدم كما الحياة
أصولها إىل إلرجاعها والتأثر األثر منهج باستعمال الظاهريات استقالل عىل القضاء هنا
كيف بيان فقط املقصود إنما املستقلة،4 الذاتية ماهيتها لها الظاهريات ألن التاريخية؛

النفس.5 علم يف خاصة اإلنسانية العلوم يف تطبيقية بحوث من الظاهريات نشأت

.Ex. Phéno. pp. 105–47 1

السلوك. وليس التطبيق هنا العمل يعني 2
،Brentano برنتانو وكتابات الظاهريات بني العالقة نفسه هورسل ويحدد .Lebenswelt الحي العالم 3

.Lotz. Ideen III, p. 57, 59 ولوتز، Bolzano بولزانو وأيًضا
نقد يف املقدمة يف وأيًضا الصوري، املنطق نقد يف الخاتمة يف التأويل مناهج يف املنهج هذا نقد تم 4

Les Méthodes d’Exégèse, pp. CXLLI-CL, CLIX-CLXII, الخارجي. األثر ومنهج التاريخي املنهج
.p. 531–34

.Ex. Phéno. P. 106 5



الظاهريات تأويل

الحياة6 فلسفة (أ)

الظاهريات، محور بالفعل هو الحياة فلسفة أبرزته الذي الحي» «العالم مفهوم أصبح
بني الحياة» «فلسفة تمييز استعارة تم وقد دائمة.7 الحياة فلسفة إىل الظاهريات وإحالة
الحياة»،8 عالم «تكوين بداية يف اإلنسانية، العلوم أي الروح»، و«علوم الطبيعة» «علوم
و«علوم الوقائع» «علوم بني الظاهرياتي «الرد» بداية يف أيًضا ضمني تمييٌز وهو

املاهيات».9
نقدها تم العالم تصورات فلسفة كل أن إال الحي» «العالم مفهوم عىل اإلبقاء تم وإذا
فنَّدت قد العالم تصورات فلسفة أن ومع التاريخية،10 للنزعة ممثلة فلسفة باعتبارها
علم باعتبارها الظاهريات ظلت ذلك ومع بها، مرتبطة ظلت أنها إال التاريخي الشك نزعة

العالم.11 تصورات فلسفة قصد إطار يف والشك الطبيعية النزعة ضد املاهيات

Ex. Phéno. pp. الحياة فلسفة أو العالم تصورات فلسفة أنها عىل Weltanschauung فلسفة إىل يشار 6
.106–10

والظاهريات Dilthey دلتاي عند الحياة فلسفة بني العالقة عن تاريخية دراسات إجراء هنا املقصود ليس 7
النظرية. للظاهريات تطبيقية بحوثًا تتضمن العالقة هذه أن بيان فقط املقصود إنما هورسل، عند

.Ideen II, pp. 172-3 8

ال هورسل ألن وذلك Ideen؛ I يف يذكر لم دلتاي اسم أن ويالحظ .Ideen I, 1section, 1chapitre 9

املعارصة الفلسفية التيارات عن مستقلة ليست الظاهريات أن من بالرغم مصادره، عن دائًما يفصح
الظاهريات بني العالقة موضوعه أن مع ،Ideen I من كليًة دلتاي اسم غياب أيًضا الغريب ومن لها.
الظاهريات تكوين عىل السابقة الفرتة كل يف أيًضا اسمه يذكر ولم النفس. علم خاصة املشابهة والعلوم
La Philosophie محكم كعلم الفلسفة باستثناء .Rech. Log منطقية» «بحوث يف أي Ideen؛ I, II, III يف
نزعة باعتبارها Weltanschauung العالم تصورات فلسفة تُنقد وفيها .comme science rigoureuse

تاريخية.
هورسل عرف التاريخية الناحية من .La Philosophie comme science rigoureure, pp. 99–106 10

وهي ١٩٠٧م، قبل أي Idee؛ der Phanomenologie الظاهريات» «فكرة مرحلة يف شخصيٍّا دلتاي
«املثالية أو الرتنسندنتالية» «الفلسفة اسم الظاهريات عىل مطِلًقا كانط عىل التعرف فيها بدأ التي الفرتة
هذه يف لهورسل مراسالت عىل يعثر لم أنه املؤسف ومن فلسفته. نظر وجهة من العظيمة» الرتنسندنتالية

.Idee der Phänomenologie, p. 711 الفرتة
مثاليٍّا. ذلك بعد هورسل دلتاي اعترب لذلك 11
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تطبيقية ظاهريات نفسها هي النظرية الظاهريات ثانيًا:

كما الحياة، من تنبع ال ميتافيزيقا كل قبُل من العالم تصورات فلسفة رفضت وقد
كالهما ويتفق الوجود،12 ميتافيزيقا أو ذاته يف اليشء ميتافيزيقا كل الظاهريات رفضت
إنكار العالم» «تصورات فلسفة تريد ال ذلك ومع شاملة، صحيحة نظرية وجود عىلرضورة
تحكم كما مطلقة مثالية بأنها الظاهريات عىل وتحكم التاريخية، للوقائع املوضوعية القيمة
وشك.13 نسبية فلسفة أي تاريخية؛ نزعة بأنها العالم تصورات فلسفات عىل الظاهريات

النقدية.14 الفلسفة أهملته الذي التاريخي العقل نقد الحياة فلسفة أبرزت املقابل ويف
املهمة وهي «الطبيعي». النفس علم ضد وصفيٍّا نفس علم الحياة» «فلسفة وتؤسس
الحياة» «فلسفة أبرزت كما خالص.15 تأسيسعلم إىل رتها وطوَّ الظاهريات استأنفتها التي
التنظري نقص وبسبب «الطبيعي».16 النفس علم مواجهة يف ووصفيٍّا تحليليٍّا نفس علم
علم نقد مقاومة تستِطع لم اليقينية املنهجية والحلول املشاكل ووضع الدقيق، العلمي
التي الحياة» «فلسفة البحوث من كثري استأنفت ذلك ومع وتقدمه.17 «الطبيعي» النفس
عىل أو دقيًقا، علميٍّا تأسيًسا وتأسيسها أخريًا توضيًحا إعطائها أجل من مؤسسها شنَّها

الظاهريات.18 اكتمال حتى معينة، حدود يف األقل
تنقدها الوقت نفس ويف الحياة»، «فلسفة منبع من النهل يف الظاهريات تستمر وهكذا
الروح» «علوم اإلنسانية العلوم تأسيس تريد حدسية، فلسفة الحياة» «فلسفة وتتجاوزها.

من خطاب يف Husserl: La Philosophie comme science rigoureuse, note no. 131, p. 175 12

.G. Misch: Lebens-Philosophie und Phänomoenologie, p. 182 يف مذكور دلتاي إىل هورسل
.Ibid., Note no. 318, 319, p. 176, Note no. 327, p. 182 13

لكانط. نقده يف دلتاي هورسل يوافق .Erste Philosophie, I, p. 376 14

.Krisis. p. 226, 249, 344 15

الدرايس الفصل يف األولني درَسيه هورسل ص ويخصِّ .Phänomenologische Psychologie, p. 6 16

كتابه بإعجاٍب هورسل ويذكر الحديث، النفس علم يف ومساهمته دلتاي مؤلفات إىل ١٩٢٥م عام الصيفي
االتجاهات». متعدد وصفي نفس علم لتأسيس «أفكار

.Ideen über eine Beschreibende und zergliedernde Psychologie
.Ideen II, p. 173 دلتاي عند النفس ِعلَم بشدة Epinghaus إبنجهاوس نقد وقد 17

Münsterberg. ومنسرتبرج ،Simmel وزيمل ،Rickert وريكريت ،Windelband فندلباند بحوث وهي 18

.Ideen II, p. 173
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عىل التجربة هذه تأسيس دون خالصة، شاملة باطنية تجربة عىل النفس علم خاصة
«فلسفة كانت فإذا العقل. يف نظرية الباطنية التجربة نظرية ونقصت مجرد. تحلييل تنظري
التحليل تهمل فإنها «الطبيعي»، النفس علم مواجهة يف الخالصة التجربة تمثل الحياة»
الحياة» «فلسفة استطاعت وإذا للظاهريات. األساسية اإلضافة وهي الريايض، املنطقي
الظاهريات تضع حني يف والجزئي، بالفردي مرتبطة ظلت فإنها عيانيٍّا، حدًسا تبلور أن
فإن تطورية، الحياة» «فلسفة كانت وإذا وموضوعي.19 شامل ريايض علم يف الفردي
الحياة، يف متجذرة الحياة» «فلسفة كانت وإذا ثابتة. ماهيات إىل الوصول تريد الظاهريات
كلية تتخلص أن األوىل» «الفلسفة تستِطع لم لذلك الفعل؛ يف تأطريها تريد الظاهريات فإن
حاجة يف االستقرائية واملتطلبات املنهجي. التوضيح كافيًا يكن ولم الطبيعي، االتجاه من
تحليل الظاهريات أن حني يف «الروح» ل نسقي تحليل الحياة» «فلسفة عقلية. أُسس إىل
أثرها من العرصبالرغم فلسفة مبارشعىل أثر الحياة لفلسفة تكن لم لذلك للماهية؛ نسقي

املبارش.20 غري املبطن
وهو النقاش، موضع العملية املشكلة الحياة لفلسفة الظاهريات نقد بوضوٍح ويبني
والجزئي بالفردي الحياة فلسفة ارتبطت وإذا النفس. علم خاصة اإلنسانية العلوم تأسيس
ونسبية طبيعية فلسفة أنها يعني ال فذلك اإلنسانية، بالظاهرة أي وبالحي، الباطنية والحياة
الطبيعية للعلوم األعىل املثل وهي الرياضيات، بني موازاة تقيم أن الظاهريات تريد وشك.
عن والشامل العام عىل الحصول يمكن وال اإلنسانية.21 والظاهرة اإلنسانية، والعلوم
العكس عىل ولكن الطبيعية، العلوم يف تم كما رياضيات إىل اإلنسانية العلوم تحويل طريق
بني املوازاة كثريًا الظاهريات نقدت ما وإذا والجزئي. الفردي أعماق أعمق يف باإليغال
والربجماتية والوضعية النفسية النزعة تظهر كما الطبيعية» و«العلوم اإلنسانية» «العلوم
والعلوم اإلنسانية العلوم بني أخرى موازاة يف وقعت فإنها إلخ، … التاريخية والنزعة

.Phäno. Psycho., p. 9, Ideen II, p. 365 كبريًا وشاعًرا كاتبًا دلتاي هورسل يعترب 19
.Les Annexes II, III, pp. 354–64 أيًضا انظر .Phäno. Psycho., p. 5–20 20

Krisis, p. 20–60 رياضية. إىل الطبيعية العلوم لتحويله مرات عدة جاليليو مدح تم لذلك 21

برجسون إىل بل جاليليو، إىل الحقيقة يف اإلنسانية العلوم تحتاج وال .Mathematizierung der Natur
شيلر. أو
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مستواها اإلنسانية للعلوم «صورة». ليست فإنها شيئًا «الروح» تكن لم فإن الرياضية.
الحياة.22 مستوى بل الصورة، مستوى وال املادة مستوى هو ال الخاص،

الوصفي23 النفس علم (ب)

الطريق النفسية والظاهرة الفيزيقية الظاهرة بني الوصفي النفس علم تمييز د مهَّ لقد
صفتها يف النفسية للظاهرة املعارصين انتباه جذب يف الفضل لها وكان الظاهريات، لتطور
الوجدانية الدوائر يف العقل بمكانة يتعلق فيما الدافع وأعطت القصدية،24 وهي األساسية
جزء فهي الوصفي؛26 النفس علم إحكام من كنوع الظاهريات اعتبار ويمكن واإلرادية.25

مرياثه.27 من
يقوم الذي النفس علم يف «التكوين» ل التحتي األساس هو الوصفي النفس وعلم
التجارب وصف هو الطبيعة.28 علوم بوصف له شان ال الوصف هذا الفعلية. الِعلية عىل
دافًعا الوصفي النفس علم أعطى لقد الظاهراتية. التجارب بعُد فيما ُسميت التي الباطنية

التحلييل.29 الوصف طريق عن القصدية الحية التجارب عن للبحث

والتقدير. باالحرتام جديًرا طريًقا الحياة» «فلسفة ت شقَّ لذلك 22
.Ex. Phéno: pp. 110–14 23

.Ideen I, p. 292-3 24

Von Ursprung der األخالقية» املعرفة «نشأة إىل هورسل ويُحيل .Ibid., p. 470 الهامش مالحظة 25

Phäno. الرتنسندنتايل»، «املنطق أيًضا انظر بالكثري.» له أدين كتاب «وهو ،Sittlichen Erkenntnis
.Psycho., p. 302, Logique. Transcendentale, p. 220. Krisis, p. 226, 236–8, 249

لم ذلك ومع شبابه، يف عليه بأثره ويعرتف لربنتانو العبقري العمل هورسل يُقدر .Ideen III, p. 59 26

.Ideen II يف برنتانو يُذكر
واملنطق الصوري «املنطق ففي نقده؛ عن يتوقف ال أنه إال لربنتانو بدينه هورسل اعرتاف من وبالرغم 27

(مالحظة الوجدانية البداهة نظرية يقبل .Log. formelle et Log. Transcendentale الرتنسندنتايل»
.(p. 397 الهامش (مالحظة الحكم يف نظريته ويرفض (p. 184 الهامش

.Ideen III, 61, Phäno. Psycho., p. 41 28

Ibid., p. 155–7, Nachwort, La Philosophie comme science rigoureuse, p. 73, Méaitations 29

القصدي للتحليل األسايس املعنى يَر لم أنه برنتانو عىل هورسل يعيب .Cartésiennes, p. 35, 42, 122
برنتانو فإن القصدية باكتشاف يتعلق فيما أما .Erste Philosophie I, p. 106, 163, 233. II, p. 233-4
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العلوم يف التجريبي بني التمييز عدم الوصفي النفس علم عىل الظاهريات وتعيب
ينتبه ولم املادية»، «اللحظة مفهوم عىل يعثر لم أنه إىل باإلضافة النفس، وعلم الفيزيقية
الفيزيقية والظواهر الحسية) (املادة مادية كلحظات الفيزيقية الظواهر بني الرابطة إىل
لغة تستعمل أنها كما األوىل.30 للظواهر العقيل التحليل عليها يحصل موضوعية، كظواهر
يتقدم ولم الظاهريات، عن بعيًدا الوصفي النفس علم يظل مالئمة.31 غري اصطالحية
لذلك املاهيات؛ حدوس هي ليست حدوس للقصدية، وصفه وساد األمام. إىل واحدة خطوة
ملوَّثة القصدية وظلت للماهية.32 القصدي التحليل إىل بعد الوصفي النفس علم يصل لم

منه.33 التخلص الوصفي النفس علم حاول الذي الطبيعي باالتجاه
وأحكام، تمثالت إىل الوصفي النفس علم يف النفسية الظواهر تصنيف يكفي وال
أيًضا الظاهريات تقرتح حني يف القصدي، الشعور لتحليل والكراهية املحبة وظواهر
نظرية يف تركيبيٍّا ارتباًطا مرتبطة للشعور، خالصة كإمكانيات املوضوعات مقوالت مختلف
يف الرتنسندنتالية الذاتية توضع لذلك الظاهرياتي؛ التكوين وظيفة هي وهذه «الكثرة».34
نفس علم أيًضا وليست نفس، علم الرتنسندنتالية الظاهريات ليست النفس. علم مواجهة
كي النظري أساسه تعطيه املعرفة يف نظرية الوصفي النفس علم ينقض إذ ظاهرياتيٍّا.35
كما الطبيعي. االتجاه لبقاء نظًرا «الرد»، الوقت نفس يف وينىس للماهيات. تحليًال يصبح

املعرفة.36 يف نظرية أو منطق لغياب التكوين إشكاالت ينىس

Phäno. Psycho., p. 33, 281, 354, 363, 388, 420, 422, 455, krisis, دلتاي عىل أكرب فضل له
.p. 346

.Ideen I, p. 292 30

Rech. Log. يف االصطالحية برنتانو للغة Meinung مينونج نقد عىل هورسل ويوافق .Ibid., p. 437 31

.II, 1ère Rech., p. 35
.Ideen III, p. 59 32

Ibid., p. 156, Nachwort, Méditations Cartésiennes, p. 69; Erste Philosophie I, p. 349, 33

.Phäno. Psycho., p. 37
.Théorie de la Multiplicité التعددية نظرية 34

لعلم الرئيسية الصياغة يف هورسل مساهمة برنتانو يعرف لم .Ideen III, p. 157–8, Nachwort 35

.Phäno. Psycho., p. 34 أيًضا انظر الوصفي. النفس
.Phäno. Psycho., p. 247 36
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الحية للمعطيات النحوي الجانب مع التعامل رضورة أدَّت الوصفي النفس علم ويف
مع املنطقية، األشكال دائرة إىل الوصول من يحدد مغلق جذري اتجاه إدانة إىل املنطقية
ذات أنها افرتاض ومع املنطقية. النظر وجهة من املهمة االختالفات من كبري كم استبعاد
املحتويات بعض ترك أجل من يكفي يكاد قليل عدد إال يبقى يعد لم فقط نحوية طبيعة
والداللة التعبري بني العالقة بتحليلها وحدها الظاهريات التقليدي.37 النحوي للتحليل

الدالالت. وتحليل النحوي التحليل بني التوازن عىل املحافظة تستطيع
منظور من الخارجي اإلدراك مع الداخيل اإلدراك يتماثل الوصفي النفس علم يف
ظواهر وهناك فيزيقية»، «ظواهر اسم تحت مجمعة نفسية ظواهر هناك املعرفة. نظرية
عىل القادر هو وحده الظاهرياتي واالتجاه نفسية»، «ظواهر اسم تحت مجمعة فيزيقية
الفيزيقية الظواهر بني التمييز يكن لم لذلك الحية؛38 للمعطيات الباطنية الوحدة إعطاء
نفسية ظواهر ُوضعت الفيزيقية» «الظواهر عنوان وتحت حاسًما. النفسية والظواهر
وليست خالصة حسية حية معطيات الواقعية املوضوعات ذلك، إىل وباإلضافة عديدة.
والجمال. واألخالق املنطق يف أيًضا بل النفس، علم يف فقط ليس ودورها نفسية، موجودات
الخاصة.39 خاصيتها لها مجموعة كل مجموعات، ثالث يف النفسية الظواهر تجميع وتم
شيئني، ليست وهي منه. أفضل القصدية» الحية «التجربة وتعبري متشابه، «ظاهرة» ولفظ
تعيب وهكذا واقعيٍّا. وال ذهنيٍّا وال حاالٍّ ليس وهو واحد. يشء بل حية، وتجربة موضوع
الذهنية الظاهرة بني فعلية عالقة وجود افرتاض الوصفي النفس علم عىل الظاهريات

أخرى.40 ناحية من الشعور مع الداخلية والعالقة ناحية من الفيزيقية والظاهرة

يف واحدة مرة برنتانو اسم ذكر وقد برنتانو، حالة هذه Rech. Log. II, Introduction p. 17-8 37

املنطق. يف متعددة نظر وجهات لهم آخرين مثل كمنطقي .Rech. Log. I, p. 36
.Rech. Log., III, VI, Rech., p. 277–93 38

املعطيات عىل للتمثالت األولوية إعطائه برنتانو عىل هورسل ويعيب Rech. Log. II, V, p. 237-8 39

األخرى. القصدية الحية
ويشري Rech. Log. II, V, Rech. p. 165–82, Log. formelle et Log. Transcendentale, p. 284 40

املوضوعات. خلق يف القصدية وظيفة عن برنتانو عمى إىل هورسل
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للشعور، مفهومني بني تمييز لكل الرئييس الغياب إىل الوصفي النفس علم نقد ويتَّجه
السبب، هو وهذا الحية.41 الذات لتجارب فعلية ظاهراتية كوحدة والشعور الباطني الشعور
القصدية.42 لهذه الرتاكمي التاريخ عىل التعرف عدم يف القصدية، اكتشاف من بالرغم

الشعور.43 بمضمون الشعور صورة عالقة عن الناتج التضايف فحص نقصه
النفس علم من التجريبي النفس علم إىل توجيهها تم التي االنتقادات كل وباختصار،
الوصفي. النفس علم إىل الظاهرياتي النفس علم من جديد من توجيهها تم الوصفي
بقاء الطبيعي، االتجاه نقد فاعلية عدم الطبيعي، االتجاه بقاء كثرية: وغموضه مصاعبه
الفلسفة غياب خالصة، وصفية كفلسفة النفس علم غياب النفس، علم يف التجريبية النزعة
للقصدية، الحقيقي املعنى عىل التعرف عدم للذاتية، النظرية األسس إهمال الرتنسندنتالية،
وباختصاٍر الرتنسندنتالية.44 الذاتية علم وهو الحديثة، الفلسفة مرشوع تحقيق عن العجز

بعد. ظاهرياٍت يصبح لم أنه الوصفي النفس علم يف الرئييس العيب

الريايض45 املنطق (ج)

أيًضا بل الوصفي»، النفس و«علم الحياة» «فلسفة وحدها الظاهريات مصادر ليست
بعيًدا زال ما فاملنطق الظاهريات؛47 طريق الريايضيف املنطق يِرس لم الريايض.46 املنطق
وعلم الفلسفة وتأسيس القبيل يف نفسه عن يعرب الذي بالحدس املاهية عن البحث عن

.Rech. Log. II, V, Rech., p. 155 41

.L’Histoire Sédimentaire Log. formelle et Log. Transcendentale, p. 328 الذاتي التاريخ 42
.Ibid., p. 349. Phäno. Psych., p. 309 43

.Phäno. Psycho., p. 268-9 44

.Ex. Phéno. pp. 114–17 45

(١٨٣٨–١٩١٧م). برنتانو عند الوصفي النفس وعلم (١٨٣٣–١٩١١م)، دلتاي عند الحياة فلسفة 46

الريايض املنطق أن حني يف العرشين، القرن وبدايات عرش التاسع القرن من الثاني النصف إىل وينتسبان
عرش. التاسع القرن يف (١٧٨١–١٨٤٨م) بولزانو منطق هو

Ideen III, سها أسَّ كما الظاهريات ملاهية فهم عدم يجد مرة كل يف بولزانو كتابات إىل هورسل يحيل 47

La الفكر»، «نظرية وإىل «بولزانو»، ل La dectrine de la science العلم» «نظرية إىل ويحيل .p. 57
بولزانو. عند واملنطق الرياضيات بني التمييز الصعب ومن .doctrine de la Pensée
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الشاملة» «الرياضيات من الظاهريات بدأت ذلك، مقابل ويف املاهية.48 معرفة عىل النفس
يكن ولم الشاملة، الرياضيات إال الريايض املنطق يفهم ولم املنطق.49 من تبدأ أن قبل
العكس عىل بل الظاهريات، يف املاهيات لحدس األعىل املثل للتمثالت الخالص املنطق
بنقد فقط الظاهريات له تدين صوريٍّا، املنطق وظل النفس. علم نحو الظاهريات دفع

العقل.
املنطقية لألشكال علم كل تدفع الريايض، باملنطق يتعلق فيما متميز دور وللظاهريات
املحاوالت كل تعترب الظاهريات إن بل شامل.50 كعلم الصورية األنطولوجيا حتى الخالصة
بني ذلك من أكثر الظاهريات وتميز بل مادية.51 علوًما الشاملة العلوم حول ت تمَّ التي
األنطولوجيا إحالة أجل من للوجود الشاملة واملنطقة العموم عىل لليشء الفارغة الصورة

املادية. األنطولوجيا إىل أيًضا السابقة الصورية

بسبب والثاني الصورية، نزعته بسبب األول الظاهريات؛ عن بعيَدين مل ومنطق بولزانو منطق زال ما 48

Ideen III, p. يشء عن يتنازل لم الذي مل منطق عىل ال فعَّ أثر بولزانو ملنطق يكن لم التجريبية، نزعته
.57-8

بأنه له فندلبند نقد ضد بولزانو عن هورسل ويدافع .Mathesis Universalis الشاملة الرياضيات 49
تأملية. روح ذو حالم

بطالنه، أو حقيقته الفكر، مع التعبري تطابق يخلط بولزانو أن هورسل يرى التعبري بأنماط يتعلق فيما 50

الصواب برنتانو، يريد كما ً خطأ أم صوابًا ليست والرغبة التمني مثل التعبري وأشكال الفكر. مضمون مع
Rech. Log., ولغته مادته بني الكالم يف هورسل ويميز املنطوق. إىل إال يُنسبان ال هورسل عند والخطأ

.VIème Rech., pp. 251-2
للقبيل، الصورية للنظرية الحقيقة املعنى إىل الكفاية فيه بما ينفذ لم أنه بولزانو هورسل ينقد 51

االعتبار يف يأخذ لم وأنه ريايض، صوري تحليل إىل للوصول للقضايا تحليله النهاية إىل يدفع لم وأنه
.Log. formelle et Log. Transcendentale, pp. 116–8 املنطقية، لألشكال جربي تنظري إمكانية
“Wissenschaftslehre” Beitrage zn einer begrundeten Darsellung إىل باإلضافة هورسل ويذكر
بني املنطق يضع ساذج كافرتاض بذاتها الحقيقة يف بولزانو نظرية هورسل ويعترب .der Mathematik
أعطى لوتزه، من وأكثر ليبنرت، من أقل بولزانو أن من يمنع ال وهذا .Ibid., p. 303–4 الوضعية، العلوم
Ibid., p. 352, Phöno. Psycho. p. 22, 270, Krisis, شامل، كعلم الصورية األنطولوجيا نحو دفعة

.p. 153
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جديدة نظرية يقدم كان فإذا والرياضة.52 املنطق يختلط الريايض املنطق يف وأخريًا
إعطائها أجل من تطويرها الظاهريات مهمة وأهميتها. قيمتها يقدر أن دون يرتكها فإنه
ذات كانت لو وتكملها تقيمها تشابه،53 كل وتحكم غموض، كل توضح الصحيحة، قيمتها
النظري والتحليل الظاهريات إىل املنطقي الريايضأو مصدرها من وتنقلها واحد.54 اتجاه
تكون فإنها العلم يف الريايضنظرية املنطق ن تضمَّ لو الظاهريات.55 نحو خطوة للمفاهيم
يمنع ال وهذا منطقية.56 نظرية من أكثر معرفية نظرية تنقصه وبالتايل رياضية؛ نظرية

الريايض.57 املنطق موضوعات بعض يف الظاهريات أخذ من
لقصدية األخري االكتمال نفسها تعترب الفكر، تاريخ إطار يف حركة إذَن الظاهريات
تاريخ هو للظاهريات بالنسبة الفكر تاريخ التاريخ. يف الرتنسندنتالية املشرتكة التجربة
بالنسبة نفسها بتحديد وعي عىل والظاهريات والفلسفة، النفس وعلم واملنطق الرياضة

كله.58 الفلسفي اإلنساني للمرياث
هذه تجد لم ولو الريايض.59 املنطق عليها يسيطر الظاهريات بحثتها التي واملسائل
وبتعبري بعد.60 فيما للتوضيح قابلة تظل فإنها املبارشة الظاهراتية توضيحاتها املسائل

.Rech. Log. I, pp. 36, 244 منطقيٍّا أخرى ومرة رياضيٍّا مرة يعترب الذي بولزانو حالة هذه 52

متشابهة. بولزانو عند العلم نظرية تُعترب 53
الجانب وليس Noêmatique املادي الجانب إال منها بولزانو يَر لم ذاته» يف «بالحكم يتعلق فيما 54

.Noétique الصوري
هورسل عند بثمن تُقدَّر ال قيمة لبولزانو ذاتها يف والحقائق ذاتها يف القضايا نظرية .Ideen I, p. 327 55

.Ideen III, p. 57
.Rech. Log., I, p. 245-6 بولزانو عند العلم نظرية إىل النقدان ُوجه 56

.Rech. Log., II, IV, Rech, p. 94 والتمثل الداللة بني بولزانو تمييز هورسل يتبنى 57
(١٨١٧–١٨٨١م) ولوتزه (١٧٨١–١٨٤٨م)، بولزانو بكتابات الظاهريات عالقة .Ideen III, p. 57–9 58

يعتربه (١٨٣٨–١٩١٧م) برنتانو أن حني يف للظاهريات، التاريخية املصادر ضمن هورسل يعتربهما
.Para-phénoménologie املوازية الظاهريات يف األوان قبل ظاهراتيٍّا

هورسل يحيل واألجزاء الكل نظرية حول .Rech. Log., III Rech منطقة»، «بحوث من الثالث املبحث يف 59

Ibid, Rech. II, III, (املتوسطة) املبارشة غري واألجزاء املبارشة األجزاء مثل تعبرياته إىل بل بولزانو إىل
.p. 54

يحل الذي التمثل يف بولزانو نظرية بعُد فيما إىل هورسل يؤجل .Rech. Log., V Rech. p. 307–8 60

املنطقية. لألحكام املمكنة الجزئية الدالالت كل محل
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نحو أكثر صعدت كلما إلهام مصدر للظاهريات بالنسبة الريايض املنطق يظل آخر،
شامل. كعلم الصورية األنطولوجيا

الفلسفي61 املنطق (د)

الجذري البحث حس ينقصه الفلسفي، املنطق أيًضا هناك الريايض املنطق إىل باإلضافة
تشعيبات توضيح إىل يصل وال لألفكار، النظرية واألسس الجذور إىل يذهب ال املبادئ. حول
وال جذري، بحث إىل الوصول دون واإلحساس الذهن بني باملصالحة دائًما ينشغل املشاكل.
وما باملتناقضات، مملوءة املعرفة نظرية وتظل املثل. لنظرية العبقري تفسريه من يستفيد
ينقصه الحسية. املحتويات بني القبلية العالقات أحكام تتجاوز ال ظاهريات من يقدمه
ليس للقبيل تصوره فإن لذلك للحقيقة.62 مطلق ومعيار املاهيات، لحدس الحقيقي التصور
يف نظرية عام، بوجه الشعور يف نظرية تقدم أن يمكنها وحدها الظاهريات كبرية. قيمة له
صفات يف القبيل يظل الفلسفي املنطق يف إلخ.63 … املوضوعات وتكوين الشعور، مضمون

غامًضا.64 منطًقا ومضمونه الشعور صورة منطق يظل لذلك الحالة؛ اإلحساسات
تسود النفسية والنزعة املنطق من فرًعا الرياضيات كانت إذا الفلسفي املنطق ويف
املنطق تعبريات وتظهر النفس.65 علم من فرًعا تصبح نفسها الرياضيات فإن املنطق،

Ex. Phéno, p. 114, 117–9 61

يشعر مرة كل يف لوتزه كتابات إىل هورسل ويحيل .Lotze (1817–1881) للوتزه الفلسفي املنطق 62
.Ideen, III, p. 57 عناها كما للظاهريات فهم بعدم

Ibid., p. 59. لوتزه لتحليالت بالنسبة كبريًا تقدًما برنتانو عند القصدية تمثِّل لذلك .Ideen, III. P. 58 63

.Erste Philos. I, p. 349
.Phäno. Psycho., p. 39 64

النفسية النزعة ضد Natorp ناتورب هورسل ويذكر .Rech. Log., I, pp. 66–182 لوتزه، فكرة هذه 65

لهورسل وطبًقا .Logik «املنطق» لوتزه كتاب ويذكر .Ibid, p. 61 دامغة. ليست الحجة أن مع املنطق يف
Rech. العام، تصوره يف النفسية النزعة من التخلص امُلثل لنظرية تفسريه من بالرغم لوتزه يستِطع لم
إىل باإلضافة مزيَّف، إشكال للمنطق الفعلية الداللة مسألة أن هورسل ويرى .Log. II, III Rech., p. 159
يف Acuité Idéale املثايل واقعه للعالم لوتزه. وضعها التي املنطقية القوانني تفنيد يمكنه العالم مسار أن
Log. formelle et Log. Transcendentale, p. 157, Rech. Log., III, IV, Rech., p. املقوالت، أشكال

.238–40
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أيًضا وتؤخذ صوري،67 مستًوى عىل وتُستعمل الظاهريات،66 يف جديد من الفلسفي
الوصفي النفس وعلم الحياة فلسفة كانت وهكذا للتحليل.68 كمادة للفلسفة تعريفاتها
نقاط حول تطبيقية علوًما الظاهريات، مصادر وهي الفلسفي، واملنطق الريايض واملنطق

مشاريعها. استئناف تعاود نفسها الظاهريات اإلنسانية. العلوم يف معينة

الفلسفية69 البيئة (2)

الفصل عىل القدرة دون تكوينها يف فيها الظاهريات نشأت التي الفلسفية البيئة ساهمت
املعرفة. نظرية يف التطبيقية والظاهريات املتطورة والظاهريات النظرية الظاهريات بني
الفلسفية العلوم عن مستقل كمنهج إحكاًما الفلسفية التيارات أكثر إال الظاهريات ليست
والفلسفية والنفسية واملنطقية الرياضية اإلشكاالت كل الظاهريات يف وتكتمل األخرى،
اإلنسانية، العلوم يف معيَّنة موضوعات حول بحوثًا كلها كانت معارصة.70 أخرى لتيارات
الطبيعية، النزعة النفسية، النزعة الصورية، النزعة حلها: يحاول أزمتُه علم لكل وكان
النظري.71 النفس علم هو مميز تياٌر الفلسفية البيئَة هذه ويسود إلخ. … الشك النسبية،
عليه يطلق أن يمكن ما وهو والرياضيات، واملنطق النفس علم من خليط فهو الباقي أما

La Philosophie comme املنطق عىل فهمه» يعني ال العالم قطار «حساب لوتزه تعبري هورسل يطبِّق 66
.science rigoureuse, p. 117; Log. formelle et Log. Trenscendentale, p. 22

القضايا مبحث وحدة إدراك إىل الوصول املادية الرياضيات من أيًضا يخُل لم الذي لوتزه يستِطع لم 67
ح وضَّ وبولزانو، ليبنتز مع لوتزه، أن من يمنع ال وهذا .Ibid., p. 1114 الصورية، والرياضيات الصورية

.Ibid, p. 352, Phäno. Psycho., p. 270 األفكار عالم بداهَة أكثر بطريقة
تصوراتها لها الفلسفة .Grundzüge des Logik املنطق» «أسس كتابه يف للفلسفة لوتزه تعريف يوجد 68

.Erste Philo., I, p. 310 السلوك يف األشياء عىل الحكم مبادئ تُعادل تصورات وهي للموضوع،
.Ex. Phéno, pp. 119–30 69

نفس وعلماء ومناطقة رياضيني فإن هورسل، قبل ظاهريني وبرنتانو دلتاي اعتبار يمكن كان إذا 70
تعبري ويطلق هورسل، مع ظاهريني اعتبارهم يمكن مؤلفاته يف وحاورهم هورسل معهم تعامل وفالسفة
فإنه الفلسفة وتاريخ الظاهريات بني العالقة أما املعارصة، الفلسفية التيارات عىل فقط الفلسفية البيئة
للفهم محاولة الظاهرياتي»، «املنهج الثاني الباب من للفهم» «محاولة الثالث الباب يف لها التعرض يتم

والتفسري. والتكوين
.La Psychologie Eidétique النظري النفس علم 71
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يف ساهمت التي البحوث مجموع عىل العام باملعنى وتقال املوازية.72 الظاهريات تعبري
الظاهرياتي املنهج فيها ُطبق التي البحوث مجموع عىل ثالثًا ويطلق الظاهريات. نشأة
البيئة يف املوازية الظاهريات وهي اإلنسانية.73 العلوم يف خاصة عدة ميادين يف اكتماله بعد

الظاهريات. فيها تكونت التي الفلسفية

النظري74 النفس علم (أ)

النفس «علم كلها تسميتها يمكن النفس علم يف اتجاهات عدة داخلها الظاهريات تجمع
تمييز إىل و«املظهر» الوظيفة بني النظري النفس علم يف التمييز ل تحوَّ فقد النظري»؛75
النفس علم مصطلحات كل وأخذت الظاهريات، يف و«الفعل» األويل» «املضمون بني
فإنها ظاهريات النظري النفس علم كان وإذا الظاهريات. يف مختلفة معاني النظري
النظري النفس علم يف يعني «وظيفة» لفظ كان وإذا الشعور.76 مضمون تحليل ظاهريات
يف الحية التجربة يف الشعور صورة لحظة فقط يعني فإنه بالشعور املوضوعية تكوين

الظاهريات.77
يف املستقلة» و«املضامني التابعة» «املضامني بني النظري النفس علم تمييز ظهر
«الدالالت وبني العيانية»، و«املضامني املجردة» «املضامني بني التمييز يف الظاهريات

.La Paraphénoménologie املوازية الظاهريات 72
«الكتاب يف املساهمني فإن املوازية، الظاهريات يف كبريين فيلسوفني وبرنتانو دلتاي كان إذا 73

أما .Co-Phénoménologie املشابهة للظاهريات املمثلني أفضل هم للظاهريات Jahrbrch السنوي»
.Post-Phénoménologie التالية الظاهريات إىل ينتمون فإنهم بونتي، ومريلو وسارتر، وهيدجر، شيلر،

هورسل. وبعد هورسل، ومع هورسل، قبل ظاهراتيون هناك آخر، وبتعبري
.Ex., Phéno., pp. 120–2. La Psychologie Eidétique النظري النفس علم 74

Stumpf. Ideen, شتومف عند الظاهريات عىل هورسل أطلقه الذي االسم هو النظري» النفس «علم 75

Erscheinung and Psyichische Funktion النفسية» والوظيفة «الظاهرة مؤلََّفيه ويذكر .I, p. 298-9
«بحوث كتابه هورسل إليه أهدى وقد .Zur Einleitung der wissenschaften العلم» يف و«مقدمة

منطقية».
.L’Analyse hylétique الشعور مضمون تحليل 76

.Ibid., p. 294 املؤلف مالحظة 77
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وفصل التابعة املضامني بني الفصل عدم يف وبحوثه املستقلة».78 و«الدالالت التابعة»
ذاتها.79 املفاهيم هذه معاني لتحديد الظاهريات استأنفتها املستقلة املضامني

النفس علم من «الذوبان» وقائع تحليل الظاهريات استأنفت أخرى ناحية ومن
الصفات بني العالقة وهو الدقيق، باملعنى فالذوبان الظواهر؛ نفس تحليل يف النظري
التواصل.80 يف األوسع وبمعناه مداه أبعد إىل ذهب قد ، كلٍّ يف كأجزاء تظهر التي املتزامنة
نظرية وضع ويف ناحية من التجريبي النفس علم نقد يف فضله النظري النفس ولعلم

أخرى.81 ناحية من النفس علم عن مستقلة املعرفة يف
الطبيعية.82 النزعة عىل القائم النفس علم نقد نفسبعد علم كل إذَن الظاهريات تكمل
نفس يف والحديثة القديمة النظريات للفكر، اقتصاد كإجراء العام التمثيل ويُستخدم

لألجناس.83 املثالية الوحدة حول الظاهراتية للبحوث كأساس الوقت،

مرتني إال Ibid., I منطقية بحوث من األول الجزء يف هورسل يذكر لم .Rech. Log. II, III Rech., p. 5 78

شتومف كتاب ويذكر النفسية». و«النزعة النفس» «علم للفَظي أُعطي الذي املعنى نفس ليبني الهامش؛ يف
.Rech. Log منطقية» و«بحوث ،Psychologie und Erkenntnistheorie املعرفة» ونظرية النفس «علم
شتومف، عند املعرفة نظرية وهو املنطق، تأسيس تريد ال التي النفسية النزعة نقيض هي هورسل عند

.Ibid., I, p. 61 النفس علم عىل
Uber den املكان»، لتمثالت النفسية «النشأة يف شتومف بحوث هورسل يستأنف .Ibid., I, p. 11–19 79

.Psychologisches Ursprung der Raumvorstellung
.Tonpsychologie, Ibid I الصوت» نفس «علم شتومف كتاب هورسل ويذكر .Ibid., I, p. 29 80

ويذكر .La Philosophie comme science rigonreuse, p. 72, Erste Philosophie I, p. 310 81

تكمل التي هي بأنها الفلسفة رسالة يحدد حيث الفلسفة» ميالد «إعادة شتومف كتاب هورسل
َلُكْم أَْكَمْلُت ﴿اْليَْوَم القرآن: من نزل ما آخر يف األديان باقي اإلسالم يكمل كما املعرفة Abschluss

ِدينًا﴾. اْإلِْسَالَم َلُكُم َوَرِضيُت ِنْعَمِتي َعَليُْكْم َوأَتَْمْمُت ِدينَُكْم
وزمل ،Rickert وريكريت ،Windelband فندلبند استأنفه دلتاي نه دشَّ الذي النفس لعلم النقد هذا 82

.Ideen II, p. 173 دلتاي عىل Epinghaus إبنجهاوس هجوم بعد ،Münsterberg ومنسرتبرج ،Simmel
التجريبية النزعة عىل أطلقه كانط من مستعار تعبري وهو أمل»، بال «محاولة فندلبند تعبري هورسل ويذكر

.Rech. Log. I, p. 91 نظرية» يفرتض تجريبية نظرية «تأسيس شك، كنظرية
،Zur Theorie der Naturwissenschaft الطبيعي» العلم يف نظرية «نحو كتابَيه يف Rickert ريكريت 83

.Rech. Log., II, Rech. II, p. 200 النظرية لهذه حديثًا ممثًال يُعترب ،Begriffsbildung التصور» «بناء
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فيها نشأت التي الفلسفية البيئة يف للبحوث املتنوع العرض هذا أن والخالصة
ما كل يقرأ الظاهريات مؤسس كان فقد املصادر؛ تعدد بيان أجل من مقصود الظاهريات
إىل الرياضيات إىل املنطق من الظاهريات، عالم يف القراءات هذه تدخل ثم يداه، عليه تقع
األقل عىل مساهمة كل دامت ما عكسيٍّا الرتتيب كان إذا يهم وال الفلسفة. إىل النفس علم

خاللها. من نفسها عن الظاهريات تعرب علمية مادة أعطت قد

املوازية84 الظاهريات (ب)

النفس، علم من واحد نوع عىل النظري» النفس «علم أطلقت قد الظاهريات كان إذا
ويطلق املشابهة النفس علم أنواع كل تستعمل كي التسمية إطالق من يمنع ال هذا فإن
كوَّنت وفلسفية ورياضية ومنطقية نفسية بحوثًا وتشمل املوازية». «الظاهريات اسم عليها

الظاهريات.85
املنطقية النفسية الفلسفية البحوث يف محدَّدة بموضوعات وعي عىل الظاهريات كانت
ت تمَّ فقد مضٍن؛ عمل بعد إال للشعور النفسية الظاهريات إىل تصل ولم الرياضية.86
ثَم ومن آخر؛ جانب دون منها جانب إبراز أجل من بالتفصيل سابق عمل كل مراجعة
تقنيات أصبحت بحيث املوازية، والظاهريات الظاهريات بني فاصل حدٌّ بعناية ُوضع فقد

املكتملة.87 الظاهريات نظرية املوازية الظاهريات
املوازية الظاهريات من واملوضوع واملضمون الفعل بني التمييز الظاهريات أخذت وقد
املكتملة النسقية الظاهريات أخذت واملوضوع. املضمون بني أبسط تمييز إىل وحوَّلتها

.Ex. Phéno. p. 114, 122–8 84

،Stumpf شتومف ،Brentano برنتانو ،Lipps ليبس ،Watt وات أسماء: فقط ذكرت Ideen I يف 85

،Meinung مينونج مثل: هوامشه يف أخرى أسماء وذكرت النص؛ صلب يف ،Towardowski تواردفسكي
بفاندر ،J. Cohen كوهني ،Ziehen تسيهن ،Helbert هيلربت ،Natorp ناتورب ،Elsenhaus السنهاوس
وتواردفسكي ليبس ذكر إىل وباإلضافة .Reinach ريناخ ،Mehmel ميمل ،Bolzano بولزانو ،Pfänder

أيًضا. الهامش يف ذُكروا أنهم إال الصفحة صلب يف وبنتانو
.Ideen I, p. 327 مليمل الفكر» «نظرية وإىل لبولزانو العلم» «نظرية إىل هورسل يحيل 86

.Rech. Log., I, p. 28-9 87
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الظاهريات تضم وهكذا السابقني.88 الفالسفة بنتائج تجاوزه تم الذي التمييز هذا للشعور
وجود وإثبات ملوضوعاتها. املشابهة املوضوعات البحوثحول كلَّ تجميعية تركيبية كحركة
تم قد لها فعيل وجود كل إنكار من بالرغم التجريبية، النزعة ضد العامة، املوضوعات

الالتجريبي. النفس علم من قبل من عليه الحصول
بحوثها إثراء أجل من املوازية الظاهريات من أخرى بحوث عىل إذَن الظاهريات تعتمد
كما ممكن.89 خلط أي تفادي أجل من رضورية أخرى تمييزيات إليها ومضاًفا الخاصة
اإليضاح يف تساهم املوازية، الظاهريات يف البحوث بني الدائر الجدل يف الظاهريات تتدخل

ذاك.90 أو الرأي هذا باختبار أو
علم ضد انتقاداتها واستعملت للعرص،91 النفسية البحوث يف الظاهريات ودخلت
ولم النفسية، بالنزعة مشوبة زالت ما بحوثًا باعتبارها انتقدتها ثم التجريبي.92 النفس
إعطائها قبل املوازية البحوث تمثل كانت الخالصة.93 الظاهريات مرحلة إىل بعد تصل

املضمون نظرية «نحو كتابه هورسل ويذكر .Ideen, I, pp. 436-7 لتواردفسكي، األول التمييز 88
نظريته واستخدمت .Zur Lehre von Inhalt und Gegerstand der Vorstellung التمثل»، وموضوع
الوجود تواردفسكي مع هورسل وينكر العامة». «األفكار يف ونظريته لوك لنقد العامة» «املوضوعات يف
املوضوع فكرة عىل معه ويتفق ،Rech. Log., II, p. 3. Rech. II, p. 161-2 العامة، للموضوعات الفعيل
تمييز إثر تمييزه، فإن ذلك ومع ،Ibid., p. 239، التمثل يف موضوًعا ليس باعتباره Immanent «الحال»
.Ibid., II, Rech. V, p. 322 كافيًا يكن لم التمثل واملوضوع املضمون بني ،Zimmermann تسيمرمان

املوضوع، نحو واالتجاه الداللة واجهتني، بني والتمييز للمعنى، الواهب الفعل بصعوبة يتعلق فيما 89

الكتاب نفس يف اتجاهني» يف يتحرك للتمثل «نشاط لتواردفسكي املناقض االفرتاض هورسل يستعمل
.Rech. Log., II, p. Rech. I, p. 59. Ibid., Rech. III, p. 67 املذكور

الثاني، ويثبتها األول ينكرها التي املوضوعات يف وبولزانو، تواردفسكي بني الجدل يف هورسل يتدخل 90
.Rech. Log., II, Rech., III, p. 88 والتمثل الداللة بني التوحيد تواردفسكي عىل معيبًا

كذلك» هو حيث من للموضوع القبلية «النظرة وهي مينوننج، عند املوضوع نظرية عىل هورسل يوافق 91
.Ideen, I, p. 42 أنطولوجيا لفظ استعمال قبل

.Rech. Log., II, Introduction, p. 35 برنتانو ملصطلحات مينوننج نقد عىل هورسل ويوافق 92

العرص هيوم وهو ،Cornélius لكورنيليوس االسمية النظرية ضد مينوننج حجة هورسل يستعمل 93

يتعلق فيما ،Rech. Log., Rech. II, p. 248, 254 املثالية بالوحدة الشعور الفتقادها ينقدها ثم الحارض،
املجردة. للمضامني الحديس بالطابع مينوننج بنفي
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نفس علم بها قام التي املتقدمة بالخطوة االعرتاف من يمنع ال وهذا الالزمة. التوضيحات
التجريبي.94 النفس علم ضد البداهة

يف وهي الظاهريات، به تقوم الذي النوع نفس من الظهور يف بحوث عدة واستمرت
مشابهة كأشكال مصطلحاتها واستعريت إليها.95 بالنسبة وتتحدد التكوين، سبيل

للتعبري.96
علم ضد الحديث النفس علم يف حاسمة مساهمة دائًما نفسها الظاهريات وتعترب
تمثلها املهمة. نفس لها التي األخرى للبحوث بالنسبة نفسها وتقيِّم التجريبي، النفس
ومن دقيًقا. تقييًما وتقيِّمها النظري، النفس علم يف التيارات هذه كل اكتمال باعتبارها
بعض تضم زالت ما التي وتلك الظاهريات، اكتمال يف بالفعل ساهمت التي تلك بينها
النقد.97 موضوع الطبيعي واالتجاه التجريبية بالنزعة مشوبة زالت ما التي وتلك الخلط،
الظاهريات يف األوىل البحوث اكتشاف عىل املوازية الظاهريات بحوث تساعد وأحيانًا

نفسها. للظاهريات املنبِّه هي املوازية الظاهريات كانت مؤسسها.98 عند

.Logik «املنطق» كتابه يف Höfler هوفلر مع بالتعاون وذلك ،Rech. Log. I, p. 60, 96, 196–1 94

Uber Gegenstände höherer الرفيع» النظام ذات املوضوعات «يف مينوننج كتاب ظهور أعطى 95
بداهة بني توحد التي مينوننج بنظرية عالقتها يف البداهة يف نظريته لتحديد لهورسل الفرصة Ordnung
لبداهة يكفي ال هورسل عند الباطني الحس بداهة أن حني يف الباطني، اإلدراك بداهة مع التمثل موضوع

.Rech. Log., II, Rech. II, p. 239, Phäno. Psycho., p. 455 التمثل موضوع
عن التعبري أجل من ة» املؤسسَّ «املضامني مينوننج تعبري مع التشكل» «لحظات تعبريه هورسل يقارن 96
Beiträge zur Theorie der النفيس» التحليل نظرية يف «مساهمات مينوننج مقال ويذكر الوحدة، لحظة

.Psychesche Analyse, Rech. Log. II, p. Rech. III, p. 16
توافقها من بالرغم ،Uber Annahmen االفرتاض» «يف كتابه يف مينوننج نظريات أن هورسل يرى 97

العكس عىل بل املنهج، يف وال األساس يف ال الظاهريات نحو تقدم أي تُحِدث لم منطقية»، «بحوث مع
الخلط بعض من «االفرتاضات» يف نظريته تخُل ولم الظاهراتية، املوضوعات بعض مينوننج يالحظ لم
وبالنزعة بربنتانو مرتبطة منطقية» «بحوث من القريبة مينوننج، بحوث وظلت ،Ideen I, p. 375-6

.Ideen III, Nachwort, p. 159 لوك عند النفسية الطبيعية
Philpsophie الحساب فلسفة يف الخاصة نظرياته مينوننج نظريات قراءة بعد هورسل اكتشف 98
وكورنيليوس مينوننج تحليالت أهمية ويدرك .der Arithmatik, Rech. Log., II, Rech. III, p. 68-9

.Ibid., Rech. V, p. 69 الصورية للصفات
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التجريبي، النفس لعلم املوازي املنهجي الشك عن أحيانًا تدافع الظاهريات وكانت
مواقفها الظاهريات تغريِّ الوقت نفس ويف الظاهريات.99 منبع املوازية، الظاهريات ضد

التكوين.100 سبيل يف وهي
البحوث بمراجعة تقوم وكانت الصحيح، تطورها عىل حريصة الظاهريات وكانت
كنتائج املوازية الظاهريات عىل وتعتمد االستبعاد.101 أو بالضم ظهورها بمجرد بأول أوًال
وتوافق الخاصة.102 بحوثها عليها تؤسس أن للظاهريات يمكن والتي عليها، الحصول تم

املشابهة.103 البحوث يف مصطلحاتها عىل
االعتبار.104 يف السابقة االنتقادات كلَّ بأول أوًال تكوينها أثناء الظاهريات وأخذت
فقد رئييس، كعنرص الخالص األنا مفهوم مثل األساسية، املفاهيم بعض ألهمية ونظًرا
التحليل فائدة الظاهريات تنكر ولم النقصان. أو بالزيادة ملراجعتها االنتقادات هذه أخذت

Ideen؛ I, p. 258-9 منطقية»، «بحوث ضد هجوما Th. Lipps ليبس عىل Watt وات هجوم ويُعترب 99

له «امللكية» مفهوم أن الحظ من أول وهو أقدر». «أنا تحليل النفس علم يف بحوثه يف ليبس حاول فقد
.Ideen II, p. 258 الجسم أعضاء امتالك يف مصادره

يف وذُكر .Rech. Log., I, p. XVI املنطق تجاه النفسية مواقفه ١٩٠٢م منذ Th. Lippsليبس غريَّ لذلك 100
هورسل ويذكر .Ibid., pp. 54-5, 148, 230 املنطق يف النفسية للنزعة ممثًال باعتباره منطقية» «بحوث
Die املعرفة» نظرية «رسالة مقاله يذكر كما ليبس. لتيودور Grundzüge der Logik املنطق» «أسس

.Aufgabe der Erkenntnis Theorie, Ibid., p. 58
باستثناء البحوث بعض تناست باملوضوع، والوعي االنتباه بني العالقة الظاهريات أقامت أن بعد 101

إىل فوًرا تؤدي أن يجب وأنها الجذرية، للبداية بالنسبة العالقة هذه أن Pfänder وبفاندر ليبس بحوث
.Ideen I, p. 322 القصدي التحليل

Zur اإلدراك»، نفس علم «يف دراسته يف Pfänder بفاندر عىل اللغوية تحليالته يف هورسل يعتمد 102

التعبريات بتطبيق يتعلق فيما Jahrbuch السنوي الكتاب يف نرش الذي ،Psychologie der Gesinung
Phäno. Psycho., الربيطانية» املعارف «دائرة مراجع يف الكتاب نفس وذُكر .Ideen III, p. 56 املجازية

.p. 255
رأيه ويمدح ،Geiger. Ideen III, p. 53 جيجر ومصطلحات مصطلحاته بني تشابًها هورسل يالحظ 103
دراساته يف ويذكر ،La Philosophie comme science rigoureuse, p. 978 االستبطان داللة ماهية يف
Beiträge zur Phänomenologie der الجمالية»، القيمة نظرية ظاهريات يف «مساهمات كتابه الجمالية

.Phäno. Psycho., p. 255 الربيطانية» املعارف «دائرة مقال يف Asthetischen Werttheorie
Ideen I, حاسم غري النفس» علم يف «مقدمة يف لناتورب منطقية» «بحوث يف نقده أن هورسل يعترب 104

.p. 190
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األنا بني التمييز يف الظاهريات أخذت فقد املوازية.105 الظاهريات كتابات مع السجايل
نقد، إىل نقد ومن الوعي.106 وامتالك الخالص األنا بني كتمييز ومضامينه الخالص
النزعة ضد حجة وكل الجميع.107 احتواء ثم اآلخر ضد نقد كل الظاهريات استعملت
الوصول تم اإلمكان قدر صوري موقٌف يوجد مرة كل ويف كافية.108 غري املنطق يف النفسية

ارتياح.109 بكل الظاهريات تؤكده ما رسعان قبُل من إليه
أجل من حتى املوازية الظاهريات يف املنطقية البحوث يف طويًال الظاهريات تأملت لقد
الظاهراتية.110 املقاربات يف توضيحاتها البحوث هذه وتجد الرئيسية. مفاهيمها تكوين

السائد الجانب هو آخر، نفس علم أي أو النظري أو الوصفي النفس علم كان وإذا
مصادر أحد الرياضية فالبحوث مكانها.111 أيًضا فللرياضيات املوازية، الظاهريات يف

اكتمالها. حتى وتطورها نشأتها منذ الظاهريات داخل مكانها وأخذت الظاهريات،

العام» النفس «علم كتابه يف ناتورب مع السجالية التحليالت تركت .Rech. Log., I, p. xviii 105

منطقية». «بحوث مراجعات ،Allegemeine Psychologie
Einleitung in die الكانطي» للمنهج طبًقا النفس علم يف «مقدمة كتابه يف لناتورب األول التمييز 106

.Psychologie nach Kantische Methode Rech. Log., II, Rech. V, pp. 159–84
الخاص لنقده مضامينه، عن املتميز الخالص األنا موضوع يف لربنتانو، ناتورب نقد هورسل يستعمل 107

.Ibid., p. 183 لربنتانو
Uber للمعرفة»، والذاتي املوضوعي التأسيس «يف ناتورب مقال هورسل يذكر .Rech. Log., I, p. 61 108

.Objective und Subjective Begründung der Erkenntnis
وضع يف املوجودة بمضمونها لها عالقة ال معيارية كفكرة الوجود» «واجب عن هورسل فكرة مثل 109

بأثر هورسل ويعرتف .Sozialpädagogik االجتماعية» «الرتبية كتابه يف ناتورب عند وضعه مثل صوري
مناقضته ن ودوَّ ،Einleitung in die Psychologie النفس» علم يف «مقدمة وكتابه املذكور ناتورب مقال
علم من فرًعا الخالص الرياضيات اعتبار ولرفض .Rech. Log., I, p. 168-9 تفكريه جوانب بعض عىل

.Ibid., p. 183 املذكور ناتورب مقال أيًضا هورسل يستعمل النفس
،A. Reinach ريناخ كتاب من عليها بالتعرف هورسل ينصح االعتقادية الظواهر بماهية يتعلق فيما 110

القبيل «األساس لريناخ أيًضا ويذكر .Zur Theorie der Negativen Urteils السلبية» األحكام نظرية «يف
مقالة مراجع يف ،Die Aprionischen Grundlagen der Burgerlichen Rechts الربجوازية»، لألخالق

.p. 255 الربيطانية» املعارف «دائرة
وقارب .Ideen I, p. 233 يف Complétude اإلكمال مصادرة لتقديمه Hilbertهلربت دور هورسل يذكر 111
،Multipliute والكثرة Nomologie قانون لعلم هورسل وتصدر باملصادرات اململوء هلربت مذهب بني

.NomoLog. Log. Formelle et Log. Transcendentale, p. 132 قانونية تُسمى
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ظاهريات.112 العتبارها كافيًا الرياضية للمفاهيم النظري التحليل يكن لم ذلك ومن
الوسط تعطي التي هي وحدها الظاهريات املادية. يف أو الصورية يف مغالية إما كانت فقد

النفسية. النزعة خطر هناك املتناسب الوسط هذا ويف املتناسب،

الظاهريات113 نقد (ج)

ألنها للنقد ُعرضة أيًضا هي كانت نقدتها وكما العرص، تيارات يف إذَن الظاهريات دخلت
مثاليٍّا.115 تياًرا نفسه يسمي تياًرا وتتوج السائد.114 النفس علم من كبريًا جزءًا ترفض

علم من سواء انتقادات، من إليها ُوجه ما تجاه صماء خرساء الظاهريات تكن لم
التخفيفمن أو الباطنية التجربة إنكار إما يريد الذي املنهجي الشك من أو النفسالتجريبي
الصعوبات يف األمر يحسم نقدي، استطراد وهو خاصة، بتحليالت تقوم إنها بل قيمتها.116
التجربة إىل وليس النظري التحليل إىل الحية الخربة الظاهريات إحالة مثل النقد أثارها التي
تعتمد ما وهو االستبطان، يقوم وال املنهجي. الشك يريد كما الحية، للموضوعات الفعلية

لنظرية الرئيسية املفاهيم عن العبقري مفهومه خاصة ،Cantor كانتور بحوث اعتبار يمكن ال لذلك 112
نحو كخطوة والكثرة األعداد يف كانتور بحوث وتذكر .Ideen I, p. 327 ظاهراتية بحوثًا املجموعات،

.Rech. Log., I, p. 270 الكثرة يف خالصة نظرية
.Ex. Phéno. P. 128–30 113

حدس O. Külpe كولبه نقد يؤخذ لم مثايل تيار الظاهريات وبرنتانو، لدلتاي البناء النقد باستثناء 114

تصور أخذ وقد .Ideen I, p. 22 ورد، نقد أي يمنع مما ذاته للفعل فهمه لعدم جاد نحو عىل املقوالت
فقد للعرص؛ العلمية للفلسفة املتدني املستوى عىل شهادة أنه عىل متطور فلسفة كعلم للمنطق كولبه
العلوم اكتمال باعتبارها الفلسفة ويحدد ،Rech. Log., I, p. 230 النفيس، املنطق عن يتحدث كولبه كان
Erste Philo., I, يف املذكور ،Einleitung in die Philosophie الفلسفة» يف «مقدمة كتابه يف الخاصة

.p. 310
واعتربت .Elsenhaus: Manuel de Psychologie النفس»: علم يف «مخترص يف إلسنهاوس مثل 115

Er. Rech. Log., املنطق يف النفسية للنزعة ممثًال ويُعترب نفسية، خياالت بالبداهة لإلحساسات تحليالته
.I, p. 230, Philo., I, p. 365

للظاهريات املميز املعنى يدرك أن يستِطع ولم املنهجي، الشك هذا َمثَل هو Watt وات أن هورسل يرى 116
.Ideen I, p. 258 التجريبي النفس علم وبني بينها التمييز وال
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الشك يفعل كما صوري، بتفكيك يبدأ نفس، لعلم استقرائي منهج عىل الظاهريات، عليه
مستوى عىل تفكري وهو األصلية، الحية الخربة يشوه ال الذي التفكري عىل يقوم بل املنهجي،

املطلق.117 التفكري
األخرى التيارات لها هتها وجَّ التي باالنتقادات وعي عىل تطورها عرب الظاهريات كانت
نقد بأي السماح أجل من الصحيح الفهم فهمها عىل تحرص وكانت املعرفة.118 نظرية يف
حرًصا أقل تكن لم فإنها لها، جادٍّ نقد أي عىل حريصة الظاهريات كانت وإذا بنَّاء.119
تأمالت مجرد وليس محَكم علم النفس وعلم لها.120 ه يُوجَّ كان الذي األدبي شبه النقد عىل

الظاهريات. به تقوم فلسفية
اللفظيات إىل أقرب وهو اللغوي، التحليل من للظاهريات عدة انتقادات ُوجهت وقد
فعل هناك كان الفلسفي ومحيطها الظاهريات بني أنه عىل يدل وهذا لها.121 معنى ال التي
هي أصبحت كما واملادية، الصورية النزعتنَي جوانب بعض نقد يف واستمرت فعل، ورد

منها. نقد موضع أيًضا

األوىل122 الكتابات (3)

واللغة الرياضيات يف معينة موضوعات حول بحوث من مؤسسها عند الظاهريات نشأت
والفلسفة. النفس وعلم

.Ibid., pp. 258–69 117

مؤسسة املعرفة «نظرية وهو الحدس، ينكر الذي تسيهن كتاب صدر Ideen I طباعة أثناء 118

Ziehen: La Théorie de la connaissance fondée sur la Psycho- والفيزيقي»، السيكوفيزيقا عىل
.Ideen I, p. 266-7 مبارشًة هورسل رد وقد .Physiologie et la Physiqne

الخاصة. لنظرياته موجهة تكن لم ألنها J. Cahen, A. Nesser وكاهن نرس انتقادات هورسل رفض 119

النفس علم يف كتابه يف G. Ausschutz أوسشوتز هها وجَّ التي تلك هي االنتقادات هذه ونموذج 120

.Ideen III, p. 50-1
هيدجر بعد فيما ووجه ،Rech. Log., III, Rech. VI, p. 6-7 الدور بهذا M. Schlick شليك وقام 121

اللغوي. املنطقي التحليل أمام وامليتافيزيقا العلم االنتقادات. نفس Carnap وكارناب Heidegger
.Ex. Phéno. pp. 131–44 122
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الرياضيات123 (أ)

العرص يف الرياضيات فمشاكل الظاهريات.124 يف البداية نقطة الرياضية البحوث كانت
… والحديس والصوري، النفيس، الرياضية؛ الفلسفة يف املختلفة االتجاهات بني واملعارك
أحد البداية منذ الريايض املنطق كان بعد. فيما كوَّنتها التي األوىل العنارص كانت إلخ؛
فروع مختلف يف وتطبيقها اكتمالها وبعد تكوينها أثناء للظاهريات، التاريخية املصادر
أو املبارش الستعمالها سواء كأساس تُستخدم الرياضية البحوث ظلت اإلنسانية. العلوم
إىل الحساب» «فلسفة من هورسل عند املنظور تغري من بالرغم بعد فيما إدخالها أجل من
املعادي االتجاه مع والثاني النفساني، لالتجاه املعادية النزعة ضد األول منطقية». «بحوث
عىل التأكيد مع الحسابي الرمزي الفكر جوانب بعض استعريت وقد النفسانية.125 للنزعة

أهميته.126
يف الظهور إىل — الظاهريات تكوين يف األوىل املرحلة — الرياضية البحوث وتعود
استعمال واستمر السابقة.127 الرياضية البحوث إىل مبارشة تحيل التي املنطقية البحوث

للعرص.128 الرياضية التعبريات

.Ibid., pp. 131–3 123

الرياضية: البحوث هذه أهم 124

مطبوعة غري رسالة ،Beriträge zur Variationsrechnung املتغريات» حساب يف «مساهات (أ)
١٨٨٢م.

١٨٨٧م. األستاذية رسالة ،Uber der Beqriff der Zahl العدد، مفهوم يف (ب)
١٨٩١م. فقط منها األول الجزء نُرش .Philosopjie der Arithmätik الحساب فلسفة (ج)

تكوِّن الخاصة املشاكل هذه أن إىل اإلشارة يكفي بل الخاصة، الرياضية املشاكل دراسة هنا املقصود ليس
للدراسة. تطبيقيٍّا ميدانًا

.Rech. Log., I, p. 183 125

.Ibid., II, p. 80 126

فريجه عند النفسية للنزعة املضادة املواقف الحساب» «فلسفة كتابه يف هورسل ينقد .Ibid, I, p. 183 127

.Grundlagen der Arthmätik الحساب» «تأسيس كتابه يف
Uber والداللة» املعنى «يف Frege فريجه مقال هورسل يستعمل .Rech. Log., III, Rech., I, p. 62 128

تعبري مستعريًا الحساب» «فلسفة يف السابقة تحليالته أيًضا هورسل ويستعمل .Sinn und Bedeutung
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تطبيقية ظاهريات نفسها هي النظرية الظاهريات ثانيًا:

أجل من ه وتُوجَّ املنطقية129 للبحوث كمرجعيات الرياضية البحوث وتُستخدم
من واألجزاء الكل نظرية تناول تم وقد نفسها. للظاهريات دقيق تصور عىل الحصول
نتائج أخذت وقد خاص. منطقي مبحث إىل تتحول أن قبل الرياضية البحوث يف قبُل
أجل من للكثرة حية عالمات لوحدة الحسية بالخصائص تتعلق التي الرياضية البحوث

املعرفة.130 ظاهريات توضيح
مشكلة استأنفت فقد الرياضية؛ البحوث استمرَّت كمنهج الظاهريات اكتمال وبعد
املضمون مفهوم وكان املنطقية.131 البحوث يف ثم الرياضية البحوث يف الخيالية الكميات
يف يحال وكان املنطقية.132 البحوث يف وأيًضا الرياضية البحوث يف قبُل من حاًرضا األصيل
التمييز إن بل دائم،133 نحو وعىل الرياضية البحوث إىل الظاهريات موضوعات من عديد
منطقي» «مضمون إىل الوصول أجل من داللتها» و«رصيد للظاهرة» النفيس «الوصف بني
يف الرياضية البحوث واستمرَّت الظاهرياتي.134 النفس علم أساس هو النفيس للمضمون
بوجه باملوضوع يتعلق فيما املنطق يف وتطبيقه الظاهرياتي املنهج اكتمال بعد الظهور
تم وقد املقوالت.136 بموضوعية يتعلق فيما بوضوح ذُكرت فقد والعدد؛135 والحكم عام
البحوث من الصورية واملقوالت الرياضية للموضوعات الفعيل الوجود عىل قبُل من الحصول

الرياضية.137

(املنطق) «اآللة المبريت كتاب هورسل ويذكر العالمات». نظرية إىل األشياء نظرية «رد Lambert المبريت
.Neu Organon Ibid., p. 80 الجديدة»

.Ibid., II, p. 67–9 129

.Ibid., II, p. 195 130

.Ibid., I, p. 233 131

.Ibid., p. 288 132

.Ibid., p. 404 133

.Ibid., p. 419 134

.Log. For. et Log. Trans., p. 107, 115 135

.Ibid., p. 119-20 136

.Ibid., p., 135, 147 137
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املنطق138 (ب)

ذلك ويظهر الظاهريات، نشأت منها التي التطبيقية الدراسات من الثاني النوع هو املنطق
ويعد بالرياضيات يرتبط زال ما والذي وتاريخه، املنطق يف واملقاالت التقارير عدد من
الظاهريات تظهر حيث منطقية» «بحوث الرئييس العمل يأتي ثم النفسية،139 لألعمال

طريقها.140 س تتلمَّ زالت ما وهي السادس، املبحث يف خاصة
تصورها يف النفسانية للنزعة ا مضادٍّ اتجاًها االكتمال طريق يف وهي الظاهريات كانت
يتعلق فيما نسبية باعتبارها املعارصة األنثروبولوجية النزعة ضد وكانت للمنطق،141

.Ex. Phéno., pp. 133-43 138

هي: وأهمها 139

١٨٩١م. املضمون ومنطق املتواليات حساب (أ)
Folgerungskalunl und Inhalts Logik, 1891.

١٨٩٣م. لرشودور املنطق جرب يف محارضات عن تقرير (ب)
Come-rendu des Vorlesungen über die Algebra der Logik E. Schröder, 1891.

١٨٩٤م. التمهيدي للمنطق نفسية دراسات (ج)
Psychologische Studien zur elemantaren Logik, 1894.

١٨٩٤م. لعام املنطق يف األملانية الكتابات عن تقرير (د)
Bericht über Deutschen Schriften zur Logik aus dem Jahr 1894.

١٩٠٣م. لباالجوي الحديث املنطق يف والصوريني النفسانيني بني الرصاع عن تقرير (ه)
Comte-rendu de der streit der Psychologisten und der formalisten in der modernen

Logik, N. Palaquie.
١٩٠٣م. لعام املنطق يف األملانية الكتابات عن تقرير (و)

Bericht über Deutschen Schriften zur Logik aus dein Jahr 1895–99, 1903.

Rech. Log. 1900-1901, Rech. VI Elements d’une éluicidation Phénoménologique. de la 140

املنطقية التيارات يف الظاهريات انغماس لبيان بإسهاب منطقية» «بحوث تفصيل ويتم .connaissance
الباب الحضاري. التفسري محاولة يف بعد فيما التقليدية التجريبية النزعة معالجة تتم كما املعارصة،

الثالث. الفصل الثاني،
واألنثروبولوجية. والشك النسبية النزعات النفسانية النزعة تتضمن 141
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للنزعة التفصيلية التحليالت بعض تستعمل ذلك ومع الفكر.142 قوانني تغيري بإمكانية
مثل التطورية، النزعة وتنتمي أحكامها.143 أيًضا وربما وتعبرياتها مصطلحاتها النفسانية
عرصالحضارة عن املنطق ويعرب املنطق.144 يف النفسانية النزعة إىل األنثروبولوجية، النزعة

املخ! بتطور مرتبط إنه بل الرقي، يف ودرجتها
الهوية، مبدأ التناقضأو عدم ملبدأ تفسريها بسبب األنثروبولوجية النزعة أيًضا ونُقدت
طبًقا املنطقية، القوانني كل إن بل طبيعي.145 كقانون الظاهريات يف معيارية مبادئ وهي
بأجزائه واملنطق كان. أيٍّا منطقي َمثَل أي مع عالقة أي لها ليست األنثروبولوجية، للنزعة
القوانني. لهذه الرئيسية الوظائف يف بحثًا إال ليس والتقنية، والترشيعية التحليلية الثالثة،
عند األنثروبولوجي املنطق للفكر. الرتكيبية لألشكال وظيفية مبادئ املنطقية املبادئ
أساس بني والواقع، املثال بني خلط يف فوقع الحقيقة موضوعية إنقاذ أراد الظاهريات

«بحوث من األول الجزء ويتوجه .Sigwart وسيجوارت Erdmann إردمان األنثروبولوجية النزعَة يمثل 142
كمنطق األول) (الجزء منطقية» «بحوث يف أوًال إردمان منطق ذُكر وقد النزعتني، ضد كلية منطقية»
أنثروبولوجية نزعة باعتبارها نظريته ورفضت ،(p. 135) النفسانية للنزعة وكممثل (p. 36) غريه مثل
ال «مثري مصطلح يستعري ذلك ومع .Logik «املنطق» إردمان كتاب هورسل ويذكر .(p. 148–66)
وليبس إردمان حتى Mill مل من املنطق تطور أن ويرى .(p. 20) للتعبري كوسيلة إردمان من شعوري»

.(p. 230) املثالية طريق الصحيح، الطريق يف
مشهود وأثره .Rech. Log. II, p. 64 الوجود بحكم يتعلق فيما إردمان حكم عىل هورسل يوافق 143

إردمان مقال أيًضا هورسل ويستعمل .Ibid., p. 161 الفردية واملوضوعات العامة املوضوعات نظرية عىل
«موضوعات مصطلح منه ويستعري Theoire der Typeneinteilung (p. 104) األنماط» تصنيف «نظرية

.Objects d’ordre superieur, Log. For. Trans., p. 119 رفيع» نظام من
Les Lois للرمزية» النفسية «القوانني كتابه يف املنطق يف التطورية النزعة Ferrero فريرو يمثل 144

.PsychoLog. de Symbolisme, Rech. Log., I, p. 159
.Sigwart سيجوارت عند األنثروبولوجية النزعة هي هذه 145

تقنية املنطق من تجعل أن تريد التي للنظرية مثًال آخرين، مثل أخذ، وقد .Rech. Log. I, p. 105–9
الصواب مبدأ رد يف النفسانية للنزعة وكَمثل ،(p. 36) منطقية لنظرية وكَمثل ،Technologie (p. 34)
الرضورة ورد ،(p. 59) النفس علم يف والقبيح) (الحسن والرديء الجيد مبدأ إىل املنطق يف والخطأ
p. 100, 135, 171,) الحديث املنطق يف النفسانية الحركة وأنشأ ،(p. 74) واقعية رضورة إىل املنطقية

.(195, 233

95



الظاهريات تأويل

ُوضع أخرى ناحية ومن الواقعة.146 وحقيقة العقل حقيقة بني الحكم، وأساس الحقيقة
املنطق إطار يف استقاللها، من ينال أن دون النفس علم يف تم ما وهو للداللة، خصب تحليل

الخالص.147
بيولوجيٍّا أساًسا املنطق إعطاء يريد تيار هناك املنطق يف النفسانية التيارات بني ومن
مبدأ عىل املنطق يتأسس ثَم ومن الفكر»؛148 «اقتصاد مبدأ أو الجهد» «أقل ملبدأ طبًقا
ويخلط العملية. واألبستمولوجيا النفسانية األنثروبولوجيا أساس وهو الغائي. التكيف
الوحدة وينكر الواقعي. باملعنى القصدي واملوضوع املثايل باملعنى القصدي املضمون بني

املتشابهة.149 املوضوعات بني يجمع اسم مجرد وكأنها القصدية الحية للخربة املثالية
تكوين حول القديمة التقليدية بالنظريات فقط ليس تام وعي عىل منطقية» و«بحوث
النفسانية النزعة نقد ويف الحديثة.150 التفسريات أو املنطقية بالعلوم أيًضا بل املنطق،

.Logik «املنطق» سيجوارت كتاب هورسل ويذكر .Rech. Log., I, p. 135–48 146

كتاب ويذكر للكلمة، العامة الداللة هو التصور أن يرى الذي سيجوارت تصور هورسل يتبنَّى وهكذا 147

ال التي سيجوارت نظرية هورسل ويرفض .Rech. Log., II, p. 64. Die Impersonalien «الشخصيات»
.Ibid., III, p. 195, 253–5 يتكلم من لخطاب إال الخطاب بحقيقة تعرتف

النزعة من مبارشة التصور هذا ويُستنبط .Mach ملاخ والثاني ،Avenarius ألفيناريوس األول املبدأ 148
«الفلسفة أفيناريوس كتاب هورسل ويذكر .Ibid., I, p. 208–10, 220–1 كورنيليوس عند النفسانية
Philosophie als Denken الخالصة»، التجربة نقد يف مقدمة األقل: الجهد ملبدأ طبًقا العالم كتفكري
der Welt gemäss dem Prizip der kleinsten kraftsmassen: Prolegomena zur einer kritik
من أكثر النفس وعلم املنطق تاريخ إىل (١٤٨٣–١٨٩٦م) أفيناريوس وينتمي .der reinen Erfahrung

الظاهريات. نشأة وراء املعارصة الحركات إىل انتمائه
ومن منطقية». «بحوث يف الثاني املبحث نهاية يف ا خاصٍّ ملحًقا املحدثني هيوم ألتباع يخصصهورسل 149
،W. James جيمس ووليم G. E. Müller مولر تعاليم عىل أيًضا يعتمد الذي Cornélius كرنيليوس بينهم
يف «رسالة كتابَيه يذكر كما ،Uber Gestalt Qualitäten الكلية» الصفات «يف كرنيليوس مقال ويذكر
Psychologie als Erfahrungs تحريرية» كمعرفة النفس و«علم Traité de Psychologie النفس» علم
الفلسفة يف اإلنسانية النزعة ادعاء هورسل وينقد .Wissenschaft, Rech. Log., Rech., II, p. 245–51

.Log. For. Trans., p. 226 ماخ عند الوضعية
من يذكر إنه بل هيوم، عند التجريد لنظرية G. E. Müller مولر تفسريات هورسل يراجع 150

Zur للزمان» الخارجي اإلدراك نفس علم «يف F. Schuman لشومان املوضوع يف مقاًال الثانوية الدراسات
مولر تفسري كرنيليوس ويتبع .Psychologie der Zeitauschauung. Rech. Log. II, Rech. III, p. 233

.(٢٤٣) للشك مناًرصا شومان ويعترب ،(p. 246)
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وأعيدت عليه.151 والرياضيات الخالص املنطق اعرتاضات عىل منطقية» «بحوث تعتمد
أكرب.152 أبعاًدا إعطائها مع التمييزيات نفس

البحوث هذه اقرتحته وما منطقية»، «بحوث داخل للعرص اللغوية البحوث تِغب ولم
عىل إذَن منطقية» «بحوث كانت أخرى.153 بعبارات فيها ظهرت تمييزيات من اللغوية
لها تمثيًال البحوث أكثر مع فقط تتحاور فلم األخرى، املعارصة البحوث مع مبارشة صلة
ألقرب معارضة االتجاهات أكثر من ابتداءً عادة وتصنف املساعدة.154 البحوث مع أيًضا بل
مثل والثاني العلمية، للمعرفة وكتقنية نشاط ألي كتقنية املنطق مثل األول له. االتجاهات

العلوم.155 يف كنظرية املنطق

باملنطق النحو وعالقة الالذاتية القضايا «يف مقالة يف Marty مارتي اعرتاضات هورسل يستعمل 151

Uber Subjeklöse Sätze und dass Verhältnis der Grammatik zur Logik und النفس» وعلم
.Psychologie, Rech. Log., Rech. I, p. 64-5

تركيب وعالمة sign catégorématique املوضوع» مقولة «عالمة Marty مارتي تمييز هورسل أخذ 152
اللغة» وفلسفة العام النحو أسس يف «بحوث كتابه ويذكر .sign syncatég rématique املوضوع
Untersnchuugen zur Grudlegung der allgemeinen Grammatik und Sprach Philosophie,
يف النفسانية النزعة يف بالوقوع مارتي هورسل يتهم ذلك ومع .Rech. Log. II, Rech. IV, p. 94–100

.Ibid., pp. 133–6 انظر مارتي مع للحوار .Ibid., p. 137 النحوية املنطقية تحليالته
التمييز هذا هورسل وأخذ عَرضية، داللة له وتعبري االستعمال يف داللة له تعبري بني Paul باول يميز 153
تاريخ «مبادئ باول كتاب ويذكر املوضوعي، والتعبري العَريض التعبري بني كتمييز منطقية» «بحوث يف

.Prinzipien der Sprach-geschichte, Rech. Log., II, Rech. I, pp. 100-1 اللغة»
هربرت. مع سجاله بسبب Beneke بنيكه مع للفكر كتقنية للمنطق املمثلني أقوى سيجوارت يُعترب 154
Système de املنطق» و«نسق Manuel de la Log املنطق» يف «مخترص بنيكه، كتابَي هورسل ويذكر

.Rech. Log., I, p. 33, p. 36–73, 148 الفكر لتقنية كنموذج ،Logique
Die Grundprobleme املنطق» يف الرئيسية «املشاكل كتابه يف Bergmann برجمان األوىل الدرجة يمثل 155
Bolzano Ibid., بولزانو الثالثة والدرجة ،Schleiermacher شيلرماخر الثانية الدرجة ويمثل ،der Logik
«املنطق كتابه يف تنازالت أي هورسل يعطه ولم .(p. 36) النفسية النزعة ممثل أيًضا وبرجمان .p. 28-9
إىل ينتمي (١٧٦٨–١٨٣٤م) شيلرماخر منطق أن املالحظ ومن .Reine Logik (p. 105) الخالص»
لبيان للمنطق تعريفه ذكر ذلك ومع املعارصة، بالحركات عالقاته من أكثر التاريخية هورسل اهتمامات
جانب من منطقية» «بحوث وضع أجل من والصورة املادة بني املنطقية للتعريفات التدريجي الطابع

الصورة.
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بني املتبادل لالعتماد األسايس القانون هو التطبيقي النفس علم يف الرئييس واملبدأ
رد ويمكن النفساني.157 املنطق يف أكرب مساحة النفسية للبواعث يجعل الفكر.156 أفعال
تعود والتي النفسية، البداهة نظرية إىل وبالتايل النفسية القوانني إىل املنطقية القوانني كل
ملدلوالت خالصة علية عالقة يف البداهة تتأسس املنطقية.158 للقوانني الصدق نظرية إليها
االنتقاد.160 موضوع النفس علم بعضمصطلحات استعمال من يمنع ال وهذا سابقة.159
بني للخلط مناهضة حركة للظاهريات، األوىل املرحلة أيًضا، املنطقي البحث كان

النفس.161 وعلم املنطق
اليشء نفس قيل فقد أخرى؛ معارصة بحوث إطار يف املنطقية البحوث وتدخل
يف املثارة للمسائل مرجًعا تكوِّن وكانت غريها، مثل بحوثًا كانت مختلفة.162 بتعبريات

األخرى.163 للبحوث نظرية أطًرا تُستخدم كما األخرى، البحوث

مد أنه إال منطقيٍّا، منه أكثر التجريبي النفس علم ممثل وهو املنطقي، النفس علم Wnndt فوند يمثل 156
.Rech. Log., I, p. 36, 135 التجريبيني باقي مع بربجمان هورسل ويعارضه املنطق، عىل النفسية بحوثه

.Ibid., p. 148 سيجوارت عند النفيس املنطق 157
.Ibid., p. 196 158

أيًضا Höfler-Meinung مينينج وهوفلر Wundt وفونت Sigwart وسيجوارت Mill مل ر طوَّ وقد 159

.Ibid., p. 60 املوضوع هذا
الحي املضمون عن للتعبري Evénement «حادثة» لفظ استعماله يف حق عىل فوند هورسل يُعترب 160

La Philosophie انظر فوند. عند التجريبي النفس علم ضد االستبطان عن وللدفاع ،Rech. Log للشعور
.comme science rigoureuse, p. 75

مع كانط عند الخالص املنطق توحيد أراد .Logic «املنطق» كتابه يف الخلط هذا Bain بني يمثِّل 161

.Rech. Log. I, p. 34, 135 مل عند النفساني املنطق
«لحظات ،Meinung مينونج عند املؤسسة» «املضامني ،Erhnenfelds إيرنفلدز عند الصورية الصفات 162
الصفات «يف إيرنفلدز مقال هورسل ويذكر الوحدة، لحظة نفس عن تعربِّ وكلها هورسل، عند التصوير»
بني التمييز يف إيرنفلدز مالحظة هورسل يستعمل أخرى ناحية ومن .Uber Gestalt Qualitäten الكلية»

.Ibid, Rech. I, p. 324 التمثل ومضمون التمثل فعل
الكالم اللغة، وعلم النفس علم يف «مقدمة Sheinthal شتاينتال مؤلفات إىل هورسل يحيل 163

Einleitnng in die Psychologie und Sprachwissenschaft, Sprechen واملنطق» النحو والتفكري،
Von Humboldt, هومبولت فون أعمال إىل أيًضا ويحيل ،und Denken, Grammatik und Logik

.Rech. Log., II, Rech. IV, p. 138
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املنطق هها وجَّ التي االنتقادات كل للظاهريات، األولية الصورة وهو املنطق، ويستعيد
الجانب ويدفع معياري كعلم املنطق يف نظرية صورة وإعطاءها النفسانية، النزعة ضد
الخالصة. الصورية إىل يصل الذي اآلخر البعض من ويقلل منها، ينقص عندما الصوري
نسبيٍّا مكسبًا طبيعية، وقوانني معيارية كقوانني املنطقية املبادئ ازدواجية نظرية واعتربت
فإنها املنطقية للقوانني الصوري الجانب عىل الرتكيز افرتاض وعىل املنطقية.164 للمثالية
ملكات بوجود يسلِّم زال ما الذي املنطق املكان. حدس من الهندسة، مثل استنباطها، يمكن
الرتنسندنتايل، النفس علم إىل تنتمي كانت ولو حتى للمعرفة، مصادر أو للمعرفة فطرية
إىل املعياري الجانب ترد إنها إذ نفسانية؛ املحاولة أيًضا تظل ذلك ومع نفسانيٍّا. أيًضا يظل
الوحدة توجد مزدوجة. نظرية يف مًعا تضمهما أو معها االثنني وتخلط التجريبي، الجانب

الظاهريات.165 نشأة عن قبل من يعلن الذي املنطقي البحث هذا يف املنطق يف املثالية
الذي املعياري للمنطق األوىل الصورة هو الرتنسندنتايل النفس علم عىل القائم واملنطق
والرياضيات.166 النفس وعلم املنطق عن مستقل كعلم الظاهريات بميالد البداية منذ يتنبأ

املنطقية. للرضورة املطلق الصدق فكرة إىل تنتهي فإنها األخري تطورها ويف

عىل أكثر تركيز مع F. A. Lange النجه عند أيًضا وتوجد النظرية، هذه Sigwart سيجوارت أسس 164
Rech. Log., p. كانط عند الصورية املثالية من يقرتب تجعله التي املنطقية للقوانني املعياري الجانب
الصوري للمنطق جديد تأسيس يف مساهمة منطقية، «دراسات النجه كتاب هورسل ويذكر .100–105
Logische Studien, ein Beitrag zur Neu-Begrundung der formalin Logik املعرفة»، ونظرية

.und Erkenntnistheorie
بمفردها للمنطق الصورية العنارص تناول الذي عرصه يف الوحيد هو ألنه النجه هورسل يمدح 165

رأي يف بالتطبيق النظرية تختلط اإللزامية الحقائق هذه يف ذلك ومع .Impératives إلزامية وكحقائق
مرياث إىل ينتسب ثَم ومن العلمية، منفعته عن النظر برصف النظرية نحو املنطق يدفع الذي هورسل

.Rech. Log. I, p. 243–4 ليبنتز وقبلهم وبولزانو وهربرت كانط
Kromann كرومان وتابَعه الحارض، العرص يف F. A. Lange النجه كانط بدأه الذي االتجاه هذا يمثل 166
«القوانني كتابه يف G. Heymans هيمانس ثم ،Unsere Naturerkenntnis بالطبيعة» «معرفتنا كتابه يف
وليبمان ،Die Gesetze und Elemente der Wissenschaftlichen Denkens العلمي» الفكر وعنارص
وفيما .Gedanken und Tatsachen Rech. Log., I, p. 103 واألشياء» «األفكار مؤلفه يف O. Liebmann
وحول ،(p. 111) استدالل خطأ عىل الربهنة استحالة حول Ibid., p. 94 أيًضا انظر بهيمانس يتعلق
يف نظريته وحول ،(p. 114) للفكر تجريبية قوانني هو فاملنطق كيماوية؛ صيغ إىل املنطقية الصيغ إحالة

.(p. 118) للحكم وكيميائه املعرفة
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من عديد مثل بحثًا وكانت معياري.167 كعلم املنطق يف بحث من إذَن الظاهريات تبدأ
موضوعيته للتصور كان واملنطق. النفس علم بني بالتمييز بداية املعنى نفس يف البحوث
املنطق، هذا ظل للتصور املثايل الطابع عىل اإلرصار من وبالرغم الزمان. خارج الخاصة
ويحتوي كاملة، وغري ناضجة وغري ومتفرقة بسيطة افرتاضات مجرد للظاهريات، طبًقا
التصور مثالية رؤية هو الرئييس الخطأ كان متشابهة. وتعبريات خاطئة أفكار عىل أحيانًا
والواقع.168 املثال بني والفصل املعيارية، واملثالية النوعي الصدق بني والخلط معيارين، يف
من الصورية والنزعة النفسانية النزعة ضد الوقت نفس يف ًها موجَّ املنطقي البحث ويبدو

الظاهريات. نحو الطريق شق أجل
تُنبئ التي املنطقية البحوث ت انضمَّ النفسانية النزعة ضد االنتقادات هذه كل وبعد
العلوم من النقيض عىل «قانوني» كعلم املنطق ترى التي العرص تيارات إىل بالظاهريات
الذي الحل وهو املنطق، مثالية امتدت وقد األنطولوجية.169 العلوم تُسمى التي العيانية

الصورية.170 الرياضيات يف «الكثرة» نظرية إىل منطقية»، «بحوث النهاية يف تبنَّته

.Rech. Log., I, p. 38, 57, 241, 244 هربرت عند مثًال املعارصة الحركات مفهوم كان وهذا 167

كتاريخ النفس وعلم للفكر كأخالق املنطق التعارضبني عىل هربرت منطق يقوم .Ibid., I, p. 234–8 168

،Psychologie als Wissenschaft كمعرفة» النفس «علم هربرت كتاب هورسل ويستعمل للذهن، طبيعي
أن ويرى ،Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie الفلسفة» يف ملقدمة تعليمي «كتاب وأيًضا
إمكانية من بالرغم خالص منطق لوضع كانط ومطالب أستاذه مطلب ق حقَّ قد Herbert هربرت تلميذ
للمنطق» جديد «وضع Drobisch دروبيش كتاب ويذكر .Rech. Log., p. 36, 38, 236 تعريفه، يف الخطأ
تصور، هو منطقي تمثل كل هربرت، تصور داخل يميز ذلك عن وفضًال .Neu Darstellung der Logik
استعمال من هورسل يمنع ال وهذا .Rech. Log., Rech. II, p. 259 مجرد وتصور عياني تصور بني

.Ibid., Rech. IV, p. 169 املطلق» الوضع «وجود هربرت من صورة
Die االحتماالت» حساب «مبادئ كتابه يف J. Von Kries كريس فون تصور وهو .NomoLog قانوني 169

.Prinzipien der Wahrscheinlickeitsrechnung. Rech. Log., I, p. 254
Grassman جراسمان عند االمتداد نظرية هورسل يذكر .Théorie de la multiplicité الكثرة نظرية 170
وبحوث ،Lie يل عند التغري مجموعات ونظرية ،Rowan-Hamilton روان-هاملتون عند مشابهة ونظرية
Riemann-Helmtolz, Rech. ريمان-هلمولتز نظرية وأخريًا والتكاثر، األعداد حول Cantor كانتور
Log. for. Trans., لوباتشفسكي حتى ريمان منذ الكثرة بنظرية يتعلق فيما أيًضا انظر .Log. I, p. 272
Hilbert هيلربت دور مع الصورية القوانني دوام يف Hankel هانكل مبدأ دور أيًضا ذكر كما ،p. 127-8

.(p. 132)
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املكتملة.171 الظاهريات يف الرئييس املوضوع واملنطق الرياضيات بني العالقة وظلت
الظاهريات.172 منطلقات مع التعارض حالة يف بحوثها نقد من يمنع لم وهذا

داخل املنطقية البحوث ظهرت املنطقية، البحوث داخل الرياضية البحوث ظهور وبعد
الظاهرياتي.173 النفس علم ويف املنطق ويف التطبيقية والظاهريات املكتملة الظاهريات
اختبار أول وتُعترب للظاهريات.174 كتمهيدات بالفعل منطقية» «بحوث وتظهر
الرياضيات مثل: موضوعات ظهرت كما تصوراتها،176 استعيدت فقد للظاهريات؛175
النحو أنطولوجية، صورية ومقوالت داللية مقوالت إىل املنطقية املقوالت قسمة الشاملة،
والحدوس البسيطة الحدوس بني العالقة القصدي، املضمون املثايل، املوضوع للشك، القبيل
كإحاالت منطقية» «بحوث تُذكر وأحيانًا إلخ. … األول املضمون فعل باعث طة، املتوسِّ

املوضوعات. استعادة دون بسيطة

بأجزائها Ideen يف هورسل ويذكره املنطق، من فرًعا الرياضيات يعترب الذي االتجاه لتوتزه يمثل 171

الذي ،Riehl ريل منطقية» «بحوث يف يمثله كما خالصة، علمية ألسباب العلمني بني فصل وقد الثالثة،
«النقد ريل كتاب هورسل ويذكر هنكل، بمعنى الخالصة الصورية والرياضيات العام املنطق بني يوحد
Der Philosophische kritizismus and seine Bedeutung für الوضعي» للعلم ودالالته الفلسفي
مع الصورية القضايا مبحث وحدة ريل رأى وقد .die Positive Wissenschaft. Rech. Log., I, p. 182
وليس الرياضيات نفاذ قدرة لتفوق املسبق للحكم طبًقا أيًضا، لوتزه رأي هو وهذا الصورية، الرياضيات

.Log. For. Trans., p. 114 األصل حول أصيلة ببحوث
Der الفلسفي» «النقد كتابه يف للفهم» كأساس املعرفة «صفة يف Reihl ريل نظرية هورسل رفض 172

يف Höffding لهوفدنج املعروف» «صفة املشابهة النظرية رفض كما .Philosophische Kritizismns
Uber Wiederkennen, Assoziation und Psychische النفيس» والنشاط واالرتباط التعرف «يف مقاله
والفكر» «التجربة Volkelt لفولكلت الثانوية الدراسات من مرجع إىل هورسل ويشري .Aktivität

.Erfahurnng und Denken Rech. Log., II, Rech., II, p. 86
وليس املنطقية، للمشاكل خاضعة زالت ما وهي ،Ideen I يف كمرجع منطقية» «بحوث تُستعمل 173

«علم ويف الرتنسندنتايل» واملنطق الصوري «املنطق التطبيقية الظاهريات ويف .Ideen III أو Ideen II يف
Erste Philosophie I, األوىل» «الفلسفة يف وليس منطقية»، «بحوث إىل أيًضا يحال الظاهرياتي» النفس

.Krisis «األزمة» يف وال ،Meditation Cartésiennes ديكارتية» «تأمالت يف وال II
.Ideen, I, p. 4-5, 200 174

.Ibid., p. 9 175

.Ibid., p. 23 انظر النظري، الحدس إىل لإلشارة Ideation مثال إىل الواقع بتحول يتعلق فيما 176
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الظاهريات.177 اكتمال بعد منطقية» «بحوث تستعاد الظاهرياتي» النفس «علم ويف
وتستمر املنطق، يف الظاهرياتي املنهج تطبيق يف الظهور يف منطقية» «بحوث وتستمر

كله.178 واملرشوع واملوضوعات اللغة

النفس179 علم (ج)

يف «محارضات اعتبار يمكن النفسانية، النزعة ضد منطقية» «بحوث هجوم من بالرغم
الظاهرياتي النفس علم إىل تنتمي الزمان ملشكلة عملية كدراسة الداخيل» بالزمان الشعور
ملشكلة عملية كدراسة سلًفا الظاهريات وتبدو طبيعي،180 كعلم النفس علم عن املتميز
عىل الكثرية املراجع استعمال عن النظري التحليل منهج أغنى وقد الزمان، مشكلة محدَّدة،

النفسانية. النزعة عليه تسيطر الذي الوصفي النفس علم خالف

الفلسفة181 (د)

التاريخية، العلوم خاصًة اإلنسانية، للعلوم تطبيقية دراسة من الظاهريات خرجت وأخريًا،
التاريخ يف كفلسفة للظاهريات بيان وأول محَكم.182 كعلم الفلسفة عىل العثور أجل من
النزعة ذات الفلسفة ضد محكم»، كعلم «الفلسفة يف قبل من توجد للحضارة كفلسفة أو

العالم». تصورات و«فلسفة الطبيعية
للعرص،183 الفلسفية بالتيارات صلتها الواضح من كان الظاهريات طريق وعىل
النزعة ضد أخرى حركات ِضمن كحركة الفرتة هذه يف الظاهريات تبدو ذلك، عن وفضًال

.Phäno. Psycho., p. 20–46 177

.Log. For. Trans., p. 16–9 178

.Ex. Phéno. p. 143 179

.Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstsein, 1905 180

.Ex. Phéno. pp. 43-4 181

.Philosophie als strenge Wissenschaft, 1911 182

الوعي يف «محارضات منطقية»، «بحوث أما .Ideen I, II, III يف املكتملة الظاهريات عرضت 183

الظاهريات إىل الطريق يف بحوثًا فتُعترب محكم»، كعلم «الفلسفة الظاهريات»، «فكرة بالزمان»، الداخيل
واملنطق الصوري و«املنطق ،La Philosophie Première I, II األوىل» «الفلسفة أما .Ideen I, II, III املكتملة
La Psychologie الظاهرياتي» النفس و«علم ،Log. formelle et Log. Transcendentale الرتنسندنتايل»
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تطبيقية ظاهريات نفسها هي النظرية الظاهريات ثانيًا:

الطبيعية، النزعة ضد مثالية وكحركة والشك، والنسبية األنثروبولوجية والنزعة النفسية
الظاهرياتي.184 للمنهج األول الظهور قبل املرحلة هي الطبيعية الفلسفة نقد ويظل

األخرية185 الكتابات (4)

وعلم واملنطق الرياضيات يف العملية املوضوعات بعض دراسة يف الظاهريات نشأت وهكذا
والفلسفة املنطق يف تطبيقية بحوث عدة أصبحت كمنهج تكوينها وبعد والفلسفة، النفس
تستِطع لم والفلسفة النفس وعلم املنطق والنهاية البداية بني وما والحضارة، النفس وعلم
ينتمي التي للمناطق الفعيل االستكشاف دون الشعور يف نظرية تظل أن الظاهريات
فإن الفلسفة، يف وأخريًا النفس وعلم الرياضيات يف الظاهريات مصادر كانت وإذا إليها،
واملنطق النفس وعلم الفلسفة أيًضا كانت اكتماله بعد الظاهرياتي للمنهج التطبيق ميادين
الحضارة فإن البداية نقطة الرياضيات كانت فإذا لألول، معاكس ترتيب يف والحضارة

النهاية. نقطة أصبحت

الفلسفة186 (أ)

هي الفلسفة، تاريخ يف اكتماله بعد الظاهرياتي للمنهج األول التطبيق هو األوىل» «الفلسفة
الفلسفة.187 تاريخ خالل من الظاهريات عن البحث

Krisis األوروبية» العلوم و«أزمة ،Méditations Carésiennes ديكارتية» و«تأمالت ،PhénoménoLog
.Ideen I, II, III الظاهريات إكمال بعد تطبيقية بحوثًا فتُعترب ،den Europaischen Wissenschaften
Hänkel هانكل يمثل التي الطبيعية الفلسفة ضد حمايس خطاب ١٩١١م محكم» كعلم «الفلسفة 184

… والشك والنسبية التاريخية والنزعة والربجماتية والوضعية النفسانية تجلياته كل يف Oswald وأوزفالد
١٩١٣م. يف ظهرت فقد Ideen I أما إلخ.

.Ex. Phéno. pp. 145–7 185

.Ibid., p. 145 186

الفصل الثاني، الباب يف ذلك بعد وستُعَرض .Ideen I, II, III مجموعة يف املتكاملة الظاهريات توجد 187

للتفسري. محاولة الثالث:
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النفس188 علم (ب)

يف قبل من اكتمل الذي الظاهرياتي للمنهج الثاني التطبيق هو الظاهرياتي» النفس «علم
الالحق، تطورها يف أو مصدرها يف سواء الظاهريات إغراء عن يتوقف لم والذي النفس، علم

الظاهريات.189 بواسطة التاريخي النفس لعلم كامل بناء إعادة وهو

املنطق190 (ج)

الرتنسندنتايل»؛ املنطق الصوري، «املنطق يف املنطق ميدان يف الظاهرياتي املنهج تطبيق تم
املنطق من التحول أجل من املوضوعي الصوري املنطق وميادين بنيات تحليل تم فقد
من يبدأ الذي الطريق توضيح تم األول الجزء يف الرتنسندنتايل، املنطق إىل الصوري
القضايا تحليل خالل من يمر الذي الصوري للمنطق الكاملة الفكرة إىل التقليدي التصور
وإىل األنساق نظرية إىل النهاية يف للوصول الصورية، والرياضيات الصورية القضايا إىل
مبحثًا باعتباره الصوري للمنطق املزدوجة الصفة واكتشاف ظاهراتيٍّا، الكثرة نظرية
والثاني املوضوعات، تجاه األول مزدوج؛ اتجاه ذات صورية وأنطولوجيا للقضايا صوريٍّا
كل تجميع تم ثَم ومن للحقيقة؛ كمنطق والثاني املعنى، يف كنظرية األول األحكام؛ تجاه
أجل من االستنباطية واألنساق والرياضيات القضايا مبحث حول الصوري املنطق تاريخ
أنطولوجيٍّا.191 املنطق أصبح وهكذا كأنطولوجيا، القضايا اكتشاف عن النهاية يف اإلعالن
نزعة كل عن بعيًدا الرتنسندنتايل، املنطق إىل الصوري املنطق من التحول ويتم
القضايا أهمية عىل التأكيد مع األساسية بالتصورات الخاصة املشاكل بتحليل نفسانية،
الذاتي بالتأسيس التجربة بداهة نقد ثم املنطقية املبادئ بداهة نقد وبعد املنطق، يف املثالية
املنطق يوجد التي الظاهريات إىل تؤدي التي الرتنسندنتالية الفلسفة كمشكلة للمنطق

فيها. املوضوعي

.Ex. Phéno. p. 145 188

للتغري. محاولة الثالث: الفصل الثاني، الباب يف األوىل الفلسفة عرض 189

التفسري للتفسري، محاولة الثالث: الفصل الثاني، الباب يف بالتفصيل الظاهرياتي النفس علم عرض 190

الحضاري.
الكثرة. نظرية يف االستنباطية املذاهب وريمان الرياضيات، وليبنتز القضايا، مبحث أرسطو يمثل 191
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تطبيقية ظاهريات نفسها هي النظرية الظاهريات ثانيًا:

ذلك عىل يدل وكما الظاهرياتي للمنهج آخر تطبيقي موضوع والحكم» و«التجربة
وضوح إىل املنطق يعود املقدمة يف املنطق».192 جينيالوجيا يف «بحوث الفرعي العنوان
إىل وبالعودة قصدية. تغيريات هي األحكام وهذه األحكام، وضوح من أكثر املوضوعات
الحمل عىل السابقة التجربة اكتشاف يمكن الحي، والعالم التجربة ولبداهة املبارشة املعرفة
لإلدراك والرشح املنهج دور يأتي ذلك وبعد عامة، بنيات له استقباًال باعتبارها املنطقي
ويتم للذهن، كموضوعية الحميل الفكر تحليل يمكن واآلن السلبية.193 يف عالقاته عن بحثًا
موضوعات إىل الوصول قبل املهمة املقوالت صور ولتكوين للعملية العامة البنيات تحليل
فإذا األحكام، موجهات أصل إىل النهاية يف للوصول الحميل اإلنتاج يف ومصادره الذهن
جميعها تكوينها يمكن عام بوجه األحكام وأشكال العامة املوضوعيات فإن ذلك حدث
بواسطة الخالصة العموميات عىل املطاف نهاية يف للحصول التجريبية العموميات بتكوين

املاهية». «رؤية منهج

الحضارة194 (د)

العلوم «أزمة يف وذلك الظاهرياتي، املنهج فيه ُطبق الذي األخري امليدان هي الحضارة
الرد تطبيق تم وقد وتطورها، بنيتها لها مشرتكة كقصدية تحليلها تم فقد األوروبية»؛195
ابتداءً نظري اجتماع علم قيام أجل من االجتماعي؛ العالم عىل واملونادي196 الرتنسندنتايل
الرتنسندنتايل، واملجتمع النهائي املجتمع بني التمييز إىل تنتهي والتي اآلخر، مع الخربة من

املونادات.197 كل وإىل الخلقية الجماعة نحو ودفعها األوروبية الجماعة تمثلها وهذه

ويمتد ١٩٣٨م. عام هورسل وفاة بعد األوىل للمرة Erfahrung und Urteil والحكم» «التجربة ُطبع 192

تحت L. Landgrebe الندجرييه جمعه وقد ١٩١٩–١٩٣٨م. من الكتاب صلب يكون الذي املخطوط
.p. V-XII النارش مقدمة نفسه. هورسل إرشاف
.Passivité السلبية ،Réceptivité االستقبال 193

.Ex. Phéno. p. 147 194

.Krisis 195

.La Réduction Monadique املونادي الرد 196
.Toulemont: L’Essence de la société selon Husserl 197

105



الظاهريات تأويل

املنطقية املشاكل من عديد يف مؤسسه حياة أثناء الظاهرياتي املنهج ُطبق وقد
التحليالت بني التمييز الصعب من إنه بل واسعة، أرضية املنهج اكتسب وقد والنفسية،198
املسار تتبع أيًضا الصعب ومن املبارشة، وتطبيقاتها الظاهريات تكوين يف ساهمت التي
والفلسفة الرتنسندنتالية الفلسفة بني الظاهرياتي، النفس وعلم الوضعي النفس علم من

النظري.199 االجتماع وعلم الفهم عىل يقوم الذي االجتماع علم بني الظاهرياتية،

Jahrbuch الظاهراتية» والبحوث للفلسفة السنوي «الكتاب يف كبري حد إىل التطبيقات هذه وتوجد 198

نفسه. هورسل أسسه والذي ،für Philosophie und Phänomenologische Forschnug
يقوم الذي االجتماع وعلم كانط، عند الرتنسندنتالية والفلسفة برنتانو، عند الوصفي النفس علم 199

وعلم ،La sociologie compréhensive الفهم عىل يقوم الذي االجتماع وعلم فيرب، ماكس عند الفهم عىل
.La sociologie éidétique النظري االجتماع
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األخري، التطور الثالث: الفصل
الراهنة1 واحلالة

.Ex. Phéno. pp. 148–90 1





األخري1 التطور أوًال:

الفعل ظاهريات اكتملت فقد التطبيقية، النظريات اتجاه يف النظرية الظاهريات تطوَّرت
األنطولوجيا أو اإلنساني الوجود أنطولوجيا أو املوضوع لظاهريات مؤسسها تركها كما

النقدية.
ذلك ومع مسبًقا،2 التقويس ممارسة دون الوصف اآلن ويمكن الظاهرياتي، الرد رفع
اعتربت وقد جذرية، أنطولوجيا منها أكثر الظاهريات من فرًعا املوضوع ظاهريات تظل

حركية.3 كظاهريات الوجداني الحدس ظاهريات قبل من
الحديثة العصور بداية ويف جديد، نظري علم كل مصري هو باستمرار التطبيق كان
باقي إىل أسفل من ترسبها من بالرغم قوسني بني والدينية الالهوتية املسائل ُوضعت
الالهوتية املسائل يف األذقان إىل لتغرق القوسني؛ لرفع األخرى العلوم بعض أتت ثم العلوم،
بني ذاته» يف «اليشء وضع أخرى ومرًة حديثًا.4 املكتشف الجديد املنهج مطبقًة والدينية
عىل اإلبقاء وتحاول القوسني لرتفع علوم أتت ثم الظاهرة، عىل اإلبقاء أجل من قوسني
ذات أو كإرادة ذاته، يف اليشء تحديد وتحاول القوسني لرتفع أخرى علوم أتت ثم الظاهر،
ثم قوسني، بني العالم لتضع نظري كعلم الظاهريات أتت وأخريًا مطلق،5 روح أو مطلقة

.Ibid., pp. 149–62 1

.έποχή التقويس 2
الحركية. والظاهريات السكونية الظاهريات ثالثًا: األول، الفصل انظر 3

والديكارتيني. ديكارت حالة هي هذه 4

كانط. بعد والفالسفة كانط حالة هذه 5
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يف الوجود أو املوت أجل من الوجود أو بالعدم الوجود، عىل أحكام وأصدرت القوسان ُرفع
العالم.6

مداها، أقىص إىل ُدفعت بل كمنهج، الظاهريات تطبق لم االتجاهات هذه كل ويف
وعلم الفلسفة إىل جذورها امتدت بحيث للغاية واسعة ظاهراتية، أنطولوجيا وأصبحت

النقدية.7 واألنطولوجيا النفس
من الثالث الجزء يف واألنطولوجيا الظاهريات بني العالقة بوضوٍح تحدَّدت وقد
األنطولوجيا العالم»، «أصل ذلك يبني كما الشعور داخل األنطولوجيا تظهر «األفكار»،8
األنطولوجيا تضمن ثم والتكوين، الرد الظاهرياتي؛ املنهج قاعدتَي تطبيق طريق عن ممكنة
وقد للشعور، مناطق إىل بل فارغة، مقوالت إىل فقط ليس يشري الذي التصور موضوعية
هو الشعور ألنطولوجيا ظهور وأول املناطق، أنطولوجيا قبل من األنطولوجيا هذه ُسميت
الشعور، يف الحي املوضوع هو الشعور مضمون املاهية.9 ومضمون الشعور مضمون
املثايل فقط وليس الفعيل، وجودها لها موضوعية حقيقة واملاهية الطبيعي. االتجاه ضد
األول األنطولوجيا؛ من أنواع ثالثة هناك آخر، وبتعبري املثل»، «نظرية يف الحال هو كما
قوسني، بني بعُد توضع لم التي الخارجية املوضوعات أنطولوجيا وهي املادية، األنطولوجيا
األوىل األنطولوجيا وضع بعد عليها الحصول يتم التي «الهيوالنية» األنطولوجيا والثاني
باستقاللها األشياء موضوعية تضمن التي الصورية األنطولوجيا والثالث قوسني، بني
وتستطيع بل الحي، املعطي لصدق الضامن هي الثالثة األنطولوجيا هذه وشمولها. الذاتي

وتقويمه. الحيس اإلدراك أخطاء تصحيح

الوجود. فالسفة هورسل، بعد والفالسفة هورسل حالة وهذه 6

ظاهراتية» أنطولوجيا يف «محاولة ،J. P. Sartre: L’Etre et le Néant والعدم الوجود سارتر: بول جان 7

M. Heidegger: Sein und والزمان الوجود هيدجر: وأيًضا .Essai d’Ontologie Phénoménologique
حني يف ،Die frage nach dem Sinn von Sein الوجود» معنى عن «سؤال عبارة املقدمة تضم .Zeit
Die frage nach dem الوجود» عن «سؤال بعبارة ينتهي كله العمل يكون الذي األول الجزء عنوان أن

.Hylétique الهيوالنية Sein und Zeit, p. 2, 41 داللته. له Der Sinn «املعنى» لفظ وحذف .Sein
.Ideen III, p. 76–92 8

.Noême الشعور مضمون 9
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األخري التطور أوًال:

عنها البحث تم التي الشاملة للرياضيات مرادف اسم تقريبًا هي واألنطولوجيا
نفس يف هي كامل نسق نحو عىل تطوَّرت التي الرتنسندنتالية واألنطولوجيا بإرصار.10
شاملة أنطولوجيا فارغة، صورية أنطولوجيا وليست وشاملة، أصيلة أنطولوجيا الوقت
تتضمنها.11 التي التضايف عالقات طبق الوجود مناطق إمكانيات كل تتضمن عيانية

املعرفة.12 يف نظرية إقامة عن تبحث زالت وما نظرية، أنطولوجيا املناطق أنطولوجيا
أنطولوجيا اكتشاف طريق عن األنطولوجيا تأسيس إمكانية الظاهريات أعطت لقد
التي األنطولوجيا أنواع قامت وقد للوجود، شامل كعلم واألنطولوجيا الشعور، يف املناطق
املستمدة األنطولوجيا هي ومعرفية،13 وشعرية وجدانية أسس عىل الظاهريات من خرجت
األنطولوجيا أنواع كل وتنهي اكتمالها، الظاهريات فيها وجدت والتي الظاهريات، من
واحدة، أنطولوجيا إىل شخصية تأمالت عىل أو ونفسية فلسفية أسس عىل تقوم التي

العيانية. واألنطولوجيا
الحية الخربات من ابتداءً الوجود ماهيات تكشف التي هي العيانية األنطولوجيا
فالظاهرة اإلنساني؛ للوجود املمكن الوحيد اإلنساني العلم هي اإلنساني،14 للوجود
اإلنساني، للوجود حية خربة إلخ، … واالقتصادية واالجتماعية واألخالقية النفسية اإلنسانية،
الطبيعية، للقوانني وال الصورية للمصادرات ال تخضع ال التحليل، الخاصيف مستواها ولها

العيانية. األنطولوجيا يف الخاص منطقها لها
فاللفظ إليه؛ الذيتشري العلم عىل تطلق تسمية أفضل «الظاهريات» لفظ يكن لم وربما
واليشء االسم بني التطابق بهذا األنطولوجية الظاهريات شعرت وقد الظاهر، إىل يحيل
لفعل االشتقاقي املعنى بفضل ظهور بل مظهًرا ليس الظاهرة أن عىل والتأكيد إليه، املشار
الوجودي والتحليل للظاهريات، النهائي املعنى إذَن هي األنطولوجيا «ظاهرة». ومنه «ظهر»

.Eidétique نظرية ،Authentique صحيح ،Universelle شامل 10

.Méditations Cartésiennes, p. 132-3 11

.Ideen, I, p. 35-6 12

عند املعرفية واألنطولوجيا هيدجر، عند الشعرية واألنطولوجيا شيلر، ماكس الوجدانية األنطولوجيا 13
أملانيا. يف الثالثة األنواع نشأت وقد هارتمان،

عىل Poirier بوارييه أطلقهما اللذان االسمان هما العيانية» «األنطولوجيا أو األنطولوجية» «املعرفة 14

Revue Montalembert: Jean Guitton, Numero special 4/5, ،Jean Guitton جيتون جان فكر
.p. 215–42
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خربات تستطيع إذ عيانية؛ أنطولوجيا ليست ولكنها أنطولوجيا، حتًما هو اإلنساني للكيان
األنطولوجيا آخر، تفسريًا تحليلها تم التي الخربات تفسري أو نقيضها إثبات اليومية الحياة

العمل. هذا يف تأسيسها يتم التي هي العيانية
بفضل الوجودية، األنطولوجيا دقًة أكثر بتعبري أو الظاهراتية، األنطولوجيا ُوجدت وقد
عبارات بعض عىل ست تأسَّ فقد كفلسفة تظهر أن أجل ومن املتعددة، القراءات من عدد
يف البداية نقطة نسيان بعد خاصة فلسفًة اآلن ن تكوِّ وهي الرسمية، الفلسفة من مستعارة
النظري التحليل الرئييس، محوره إىل الظاهرياتي املنهج رد تم وقد النظرية، الظاهريات
القوسان يُرفع ثم قوسني، بني املادية األشياء توضع الخربة تحليل وقبل اليومية، للخربات
الوجود عىل الصادر والحكم يشء، الخربة داللة الوجود، عىل أحكام إصدار أجل من برسعة
العدم، املوت، السلبية؛ الخربات وهي واحد، نوع من التحليل موضوع والخربات آخر، يشء
… الحرص القلق، الهم، النفيس، االضطراب االنهيار، الثرثرة، النية، سوء الكذب، النفي،
تقريبًا، لها وجود فال إلخ، … واإلخالصوالتضحية واألمل والسعادة الفرح خربات أما إلخ.
واملحبة االشمئزاز، طريق عن الرغبة العدم، نحو التوجه أجل من تحليلها يتم وأحيانًا
إىل وليس الوجود إىل أيًضا ينتهي أن السلبية الخربات لتحليل ويمكن إلخ. … بالكراهية

إلخ. … الخلق إىل الضيق ومن الفعل، إىل الهم ومن الخلود، إىل املوت من العدم،

الشعرية15 األنطولوجيا (1)

دت مهَّ التي الظاهريات يف الحال هو كما ذاتها، األشياء عن البحث يتم والزمان» «الوجود يف
الشخصية تحليل وخرج قبل.16 من اكتمل الذي البحث من أكثر البحث إلمكانية الطريق
للوجود أنطولوجيٍّا تحليًال يصبح كي األحياء وعلم النفس وعلم األنثروبولوجيا ميدان من
التجريبي فهم مثل: باستفاضة، الظاهراتية املوضوعات من عديد استعمل وقد اإلنساني.17
التحضري واملجموع، الكل بني التمييز كتعرف، التفسري والداللة، العالمة لتحليل ورضورته

.Ex. Phéno. pp. 151-2 15

.M. Heidegger: Sein und Zeit, p. 33 16

.Ibid., pp. 47-8 17
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يف كوجود اإلنساني للوجود األسايس التحليل إىل االنتهاء أجل من الحيس لإلدراك كصفة
إلخ.18 … املوت أجل من وكوجود مهموم، وكوجود اآلخرين، مع وكوجود العالم،

وتكون والزمان».19 «الوجود يف أسايس كمنهج البحث يف الظاهرياتي املنهج ويقبع
فالظاهريات الظاهريات؛ من ويخرج ذاتها، األشياء إىل الوصول أجل من األنطولوجي املنهج
«ظاهرة» مقطعني من اللفظ ويتكون منهج، تصور هي بل اتجاًها، وال نظر وجهة ليست
إىل»؛ «يشري فعل ومنه الظهور، أيًضا بل املظهر، فقط ظاهرة لفظ يعني وال و«لوجوس»،
الذي «فوس» لفظ ومنها ،φαί الجذر إىل الفعل وينتمي واالنفتاح، الكشف، هي فالظاهرة

الضوء.20 يعني

الفلسفية21 األنطولوجيا (2)

العنوان ويبني والزمان»، «الوجود ألنطولوجيا مجاورة أنطولوجيا والعدم» «الوجود يقوم
من بدأها أنطولوجيا إىل الظاهريات تحول الظاهراتية» األنطولوجيا يف «محاولة الفرعي
كنقطة واملطلق النسبي بني العالقة أو الظاهرة فكرة أُخذت وقد والزمان»،22 «الوجود قبل
بالرؤية الحسية الظاهرة تجاوز أجل من الظاهرياتي «الرد» واستعمل للتحليل، بداية
وأن املدرك، هو وجوده وأن واقعيٍّا، ال ذاته» يف «اليشء اعترب الرد وبعد ملاهيتها، الحدسية
رد استحالة إثبات أجل من الواقعة رضورة عىل التأكيد وتم بيشء، معرفة هي معرفة كل
األوىل الحدوس تستمر لم األنطولوجي، الدليل نقد معرض يف منه أقل هو ما إىل الوجود
العدم وربط الظاهريات، أرضية عىل األنطولوجيا وظلت نهاياتها، إىل الظاهريات ملؤسس
إىل الذاتي تجاوز يف الشعور لصورة الهيوالنية الطبقة تنجح ولم الشعور. صورة بسلبية
الهيوىل هذه تملؤها التي وحدها بالقصديات الهيوالنية النواة تحريك يكفي وال املوضوعي،
األوىل، للمبادئ إخالص عدم وهو ومفارقة، وتعاٍل تجاوز الشعور الذاتية، من الخروج يف

،Dasein, La Réalité humaine اإلنساني الوجود ،Ibid., pp. 50-51, 77, 166, 218, 244, 333 18

.Présentification التحضري ،Tout الكل ،Identification التعرف ،Explication التفسري
.Paragraphe 7, p. 27–39 هورسل إىل Sein und Zeit أهدى وقد 19

.φus, φαί, φaivθαί إىل يشري 20
.Ex. Phéno. pp. 152–6 21

١٩٤٣م. عام L’Etre et le Néant والعدم» «الوجود ظهر بينما ١٩٢٦م، عام Zein und Zeit 22
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مقدمة يف الظاهراتية املوضوعات هي هذه تماًما، يربره ما القصدية لتحليل يظل ذلك ومع
الظاهراتية.23 األنطولوجيا لتأسيس الوجود عن بحثًا والعدم» «الوجود

ال اللون ألن مجرد فاألحمر العدم؛ وصف يف الظاهرياتي التحليل استعمال وتم
باملجرد بداية الشعور مضمون مع التضايف حالة إىل العالم ورد الشكل، دون يوجد
انتزاع طابع لها والقصدية الشعور؟ مضمون وجود من نمط الالوجود فهل قصد، عن
الخاطئ اإلدراك يف وقوًعا هذا أليس اإلدراك، كبرٍي حدٍّ إىل ن تكوِّ الفارغة والقصديات الذات،
منها تبدأ التي الظاهراتية املوضوعات هي هذه كغياب، أساًسا الوعي يظهر الشيئي؟

العدم.24 مشكلة معالجة
النزعة خطأ يف الوقوع ولتجنُّب لذاته، الوجود إىل الوجود استكشاف انتهى وقد
أن صحيٌح أخرى ناحية ومن الوظيفي، الوصف مستوى عىل الظاهريات تظل الجوهرية
سابًقا الكوجيتو يظل ذلك ومع كليٍّا، تغيريًا حية» «تجربة لكل معه يجلب املرئي» «الوجود
وعىل فيه، ل املتأمَّ الشعور عن ينفصل أن يستطيع وحده ل املتأمِّ الشعور التفكري، عىل
عىل مكوِّنًا باعتبارها الواقعة رضورة وتساعد املشرتك. العمل رفض يمكن التفكري مستوى
عىل للشعور أعطى وقد وجذاب، مبهر للطيور، مصيدة أفكر» «أنا الكوجيتو،25 بداهة إدراك
املرجوة، للمفارقة كاريكاتري إال القصدية ليست التحتية، البنية من استباقات مفتعل نحو
ويقوم الالنهائي، حدِّ إىل ُدفع لقرار املثايل الحد إال ليست الصغر يف املتناهية واللحظة
بشخصه اليشء حضور هو والحدس التفكري، قبل موجوًدا كان وكأنه نفسه فيه املفكر
يرتك واملالء والشكل، اللون مرشوطة ال بطريقة توجد التي الرضورة وتستبعد للشعور،
املساس دون كلية ترتكها التي لألشياء املثالية املرات إال املقوالت وليست للخالء، مكانه

لذاته.26 الوجود وصف يف سارتر يستعملها التي الظاهراتية املوضوعات هي هذه بها،

.J. P. Sartre: L’Etre et le Néant, p. 12, 14–7, 22, 24, 26–8 23

الهيوالنية الطبقة ،Noèse الشعور صورة ،Percipi املدرك ،Esse الوجود ،Noumen ذاته يف اليشء
.La couche hylétique

.Le Non-Etre. Ibid., p. 37-8, 41-2, 62-3, 101 الوجود 24
.Mitmachen املشرتك العمل ،Erlebniss حية تجربة ،l’Etre pou-sor لذاته الوجود 25

هورسل كتاب إىل سارتر ويحيل .l’Etre et le Néant, pp. 115–7, 126, 145, 221, 236, 241 26

.Ibid., p. 165 بالزمان» الداخيل الشعور يف «محارضات
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إىل اللجوء ألن وحدية؛ لألنا مكان وال للنظرة،27 ل مفصَّ بتحليل اآلخر وجود تميَّز وقد
تحت املونادات بني عالم هو للشعور يبدو الذي فالعالم العالم؛ لتكوين مسبق رشط اآلخر
ترنسندنتايل، األنا الذات، لتكوين حتى رضوريٍّا اآلخر يبدو الظاهرياتي، «الرد» مطرقة
من سلسلة إىل اآلخر يتحول باختصار، كغياب، العيانية تجربتنا يف وينكشف اآلخر، ن يكوِّ
من أكثر واآلخر املعرفة،28 عالقة هي اآلخر ووجود وجودي بني الوحيدة والعالقة الدالالت،

اآلخرين.29 عالم أنه أيًضا يدعى الذي لعاملي األنطولوجية البنية وصف من أكثر ذلك،
للموضوع،30 التعاند» «عامل ل القصد يحرِّكها هيوالنية كمادة الحساسية تكفي وال
هي هذه اآلخرين، لوجود العيانية العالقات د تحدِّ أن شك وال الوجدانية القصدية تستطيع

اآلخرين.31 أجل من الوجود الستكشاف سارتر فيها يبدأ التي الظاهراتية املوضوعات
حقيقة الكوجيتو يقدم والوجود. والفعل، امللكية، الثالث؛ املقوالت تحليل يأتي وأخريًا
االنعكاسية، ببنيته البسيط، اإلرادي الفكر ويقوم املاهية، يسبق الوجود أن مع املاهية
ويظل للباعث، إعدام وهذا قوسني، بني ويضعه ويعلِّقه للباعث، بالنسبة التقويس يستعمل
الظاهراتية املوضوعات هي هذه منها، إخراجه الظاهريات تستطيع وال لحظيٍّا، الشعور
األنطولوجيا والعدم». «الوجود من األخري الجزء استكشاف أجل من تُستخدم التي
للعالم.32 سلبية رؤية تسودها وجود، فلسفة منها أكثر عدٍم فلسفُة إذَن هي الظاهراتية

تماًما، تغريت قد نفسها الظاهريات ولكن الظاهرياتي، املنهج فقط يطبق لم وهكذا
وتبتعد األدب، من تقرتب ولكنها وتحلييل، لغوي ثراء عىل تحتوي األنطولوجيا أن صحيح

عنوانها: والعدم» «الوجود يف الثالث الجزء من األول الفصل من الثالثة والنقطة .Ibid., pp. 288–310 27

Logique formelle et وإىل ،Méditations Cartésiennes إىل سارتر ويحيل هيدجر. هيجل، هورسل،
La Transcendentale d’L’Ego موجود» األنا «تعايل مقاله إىل يحيل كما ،Logique Transcendentale
األنا تعايل سارتر: بول «جان ترجمتنا (انظر Recherches Philosophiques ١٩٣٧م فلسفية بحوث يف

١٩٧٦م.) القاهرة، الجديدة، الثقافة دار موجود»،
.Ibid., pp. 288–91, 314, 316 28

هورسل. تحليل من تقدًما أكثر هيجل عند اآلخر تحليل سارتر يعترب .Ibid., p. 293 29

واألحالم». «املاء يف باشالر من التعاند» «معامل تعبري .Ibid., p. 389 30

.Ibid., p. 330–1 31

G. Berger: Le Cogito إىل سارتر ويحيل وديكارت. هورسل إىل ه موجَّ النقد هذا .Ibid., 514, 528 32

.chez Husserl et Descartes
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والقصص الروايات وكانت الظاهريات، تصورتها كما دقيق كعلم الفلسفة عن تدريجيٍّا
العلمية الظاهراتية األنطولوجيا ويف لة، املفضَّ التعبري أشكال هي واملرسحيات القصرية

األدبي. الجانب هذا يغيب

(النفسية)33 العلمية األنطولوجيا (3)

يف الظاهرياتي املنهج بتطبيق علمي أساس عىل القائمة الظاهراتية األنطولوجيا وتبدأ
ويطبق إلخ. … الخيايل الخيال، االنفعال، السلوك، الحيس، اإلدراك مثل: خاص موضوع
يتالءم وال الطبيعي، االتجاه يف النفسانية النظريات بنقد مبارش غري نحو عىل املنهج
تُستعمل ثَم ومن النفسية؛34 الظاهرة مع العقيل النفس علم وال التجريبي النفيس علم
أساس الوصفي النفس علم كان وإذا الحايل، النفس علم لنقد كأساسشعوري الظاهريات
النفس علم أدَّى كما الوصفي، النفس لعلم جليلة خدمة الظاهريات أدَّت فقد الظاهريات
تيار نشأة عىل الظاهريات ساعدت فقد عرصه؛ يف كلٌّ النفس، لعلم الخدمة نفس الوصفي

الظاهرياتي. النفس علم هو النفس علم يف جديد
بما تجريبي علم كل أساس فاألنطولوجيا األنطولوجيا؛ عن النفس علم ينفصل وال
وقد معرفة، يكون أن قبل باألنطولوجيا عالقته يف علم كل يتحدد النفس، علم ذلك يف
وهو الثالث، الجزء «األفكار» يف النفس وعلم الظاهريات بني العالقة بوضوٍح تحددت
يف بعد فيما املوضوع تناول وأعيد مكتمل،35 كعلم الظاهريات فيه تظهر الذي العمل
علم عىل الظاهريات تقوم كيف هو: املطروح والسؤال كنموذج،36 النفسية» «الظاهريات
جليلًة؟ ِخدماٍت عام بوجه النفس ولعلم له تقدم وكيف عنه؟ وتنفصل الوصفي النفس

السلوك يضع الظاهرياتي،37 للمنهج آخر نوع من تطبيق السلوك» نفس و«علم
الفيزيقي النظام يضع كما األسمى، السلوك تكوين أجل من قوسني بني الرشطي االنعكاس

.Ex. Phéno, pp. 156–9 33

.Ideen III, p. 37–53 34

.Ibid., pp. 21–75 35

الصيفي الدرايس الفصل محارضات ويضم .Hnsserliana IX, Phänomenologische Psychologie 36

١٩٢٨م. أمسرتدام ومحارضات ١٩٢٧–١٩٢٨م، الربيطانية املعارف دائرة ومقال ١٩٢٥م،
.M. Murleau-Ponty: La structure du comportement 37
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كحل اإلدراكي الشعور يف اإلنساني النظام تكوين أجل من قوسني بني البيولوجي والنظام
بالبدن. النفس صلة القديمة، للمشكلة جديد

للمنهج إحكاًما التطبيقات أكثر ضمن الحيس» اإلدراك «ظاهريات وتُعترب
املسبقة األحكام رفض املنهجية، جوانبها يف فقط الظاهريات تُعرض لم الظاهرياتي،38
العالم جسد اكتشاف مثل نتائجها، يف أيًضا ولكن ذاتها، األشياء إىل والعود القديمة،
التحليالت بعض واستُعملت لالستكشاف، كميادين العالم يف وللوجود لذاته للوجود املرئي
الظاهرياتي الرد تحليل، مجرد أو كتفسري وليس كوصف الظاهريات مثل: الظاهرياتية
الذاتية بني كتقاطع القصدية اكتشاف الحي، العالم ماهيات إدراك للعالم، كاكتشاف

املتطرفة.39 واملوضوعية املتطرفة
املنهج يعد لم األنطولوجيا، إىل الظاهريات تجاُوَز بوضوح والالمرئي» «املرئي ويبني
منهًجا باعتباره نقده تم بل حسيٍّا، إدراًكا أو سلوًكا نفيس، ميدان يف يطبق الظاهرياتي
واملاهية الواقعة بني التقليدي التمييز تجاوز وتم املعرفة.40 نظرية إىل ينتمي زال ما حدسيٍّا
الشعور بفعل عنه البحث يمكن ثابتًا فعليٍّا موجوًدا املاهية تعد لم الظاهرياتي، املنهج يف
نظرية ثنائية إىل ينتمي زال ما واملحل الزمان بني والتمييز مثال، إىل واقع من بتحويله

العالم.42 يف الوجود يف فكه ويمكن ثنائية،41 التعشيق أن حني يف املعرفة،
نفسية دراسة فهي «الخيال»؛ مسار نفس االنفعاالت» نظرية «مخطط ويتبع
وتعترب التجريبية، النزعة أو العقلية النزعة يف إما النفس، علم أي يقع، إذ ظاهراتية؛43
بل للشعور، النفسية أو الفيزيولوجية الظواهر من مجموعة االنفعال التقليدية النظريات
االنفعايل السلوك نظرية أن كما اآليل، املستوى عىل تظل الغائية عىل تقوم التي النظريات إن
تحيل الوظيفية واالنفعالية والسلوكية الفيزيولوجية النظريات هذه وكل كافية، غري أيًضا

.M. Murleau-Ponty: Phénoménologie de la pérception 38

.Ibid., Avant-propos, p. 1XVI 39
.M. Murleau-Ponty: Le visible et l’invisible, interrogation et intuition, pp. 142–71 40

.L’entrelat التعشيق 41
.l’entrelat, le chiasme et l’annexe, Ibid., pp. 172–204 42

.J. P. Sartre: Esquisse d’une théorie des émotions, p. 7–19 43
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ظاهراتية، نظرية تأسيس يبدأ النفيس التحليل نظرية إىل اللجوء ودون الشعور.44 إىل
لالنفعال.45 املوضوعي الطرف هو فالعالم بالعالم؛ شعور أوًال هو االنفعايل الشعور

العنوان يرصح كما للخيال الظاهرياتي النفس علم يف دراسة فهو «الخيايل» أما
الصورة وليست ذهنية كصورة املوضوع تحليل الظاهرياتي املنهج ويتطلب الفرعي،46
النزعة يف والحلول العقلية، النزعة يف املفارقة خطأين: ويستبعد كموضوع، الذهنية
الشعور يضع للمالحظة، تقريبًا تخضع ظاهرة هي شعور؛ الذهنية الصورة التجريبية.
ذهنية، كصورة املوضوع وتحفظ تنتج كتلقائية نفسه ويعطي كعدم، موضوعه الخيايل
عالمة. كاريكاتريية، صورة شخصية، صورة مجموعات: يف الذهنية الصورة هذه وتوصف
الخارجي باملوضوع أي باليقيني؛ الذهنية للصورة القصدي الوصف هذا كل ويتعلق
املوضوع يقدِّمه الذي املحتمل وهو الذهنية، الصور من آخر نوع وهناك ذهنية، كصورة
الكلمة ومكوناتها: الذهنية؛ الصورة الحركة، التعاطف، املعرفة، مثل: للشعور الداخيل
الرمزية واملخططات الرمز طريق عن النفسية الحياة يف دوًرا الصورة وتلعب واليشء.
يف تظهر أن الصورة تستطيع صحيح السلوك، من ا خاصٍّ نوًعا يتطلب الذي والتصوير

الفني. العمل ويف الشعور يف تظهر كما الحلم يف أو مريض إطار
والخيايل الخيال أخرى، نفسية ميادين يف أيًضا الظاهرياتي املنهج ُطبق وقد

واالنفعاالت.
العقيل، املنهج يستطيع فال األشياء،47 لوجود كنمط الصورة تحليل تم «الخيال» ففي
كل أساس وهو الوضعي املنهج وال الكربى،48 امليتافيزيقية املذاهب كل أساس وهو
أساًسا وهو وحده، الظاهرياتي املنهج الصورة، ماهية يدرك أن النفسية،49 النظريات
بل مادي كموضوع وليس عقيل كموضوع ليس ذلك، يستطيع الذي هو استنباطي، منهج

متبادل.50 كقصد

.Ibid., pp. 21–32 44

.Le Corrélat noèmatique املوضوعي الطرف .Ibid., pp. 38–45 45

.J. P. Sartre: L’Imaginaire p. 110 46

.J. P. Sartre: L’Imagination 47

.Ibid., Les systèmes de Descartes, de Spinoza et de Leibniz, p. 7–18, 21–83 48

.Taine Ibid., p. 21–83 وتني ،Hume هيوم نظريات مثل 49

.Ibid., pp. 139–59 50
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من حركتني، يف الحي العالم من ابتداءً اللغة ماهية لوصف مقاربة اللغة وظاهريات
تكوِّن والثانية الزمانية، املعية يف اللغة ن تكوِّ األوىل املثال. إىل الواقع ومن الواقع، إىل املثال
الرتاكم يف أي «الرتسيب»؛ يف باملدلول الدال عالقة وتوجد الزمانية،51 املتوالية يف اللغة

الداليل.52
مصادرها، إىل الظاهريات ترد علمي أساس عىل تقوم التي الظاهراتية واألنطولوجيا
أكثر إنسانية أطر إىل تحيل التي العيانية األنطولوجيا وتظل النفيس، مصدرها خاصًة
النفس علم إصالح مهمة أداء يف تستمر التي العلمية األنطولوجيا من للظاهريات إخالًصا

الراهن.

النقدية53 األنطولوجيا (4)

لنظرية الرئيسية املهمة وهي املعرفة، واقع وصف أجل من الظاهرياتي املنهج استُعمل
كل وصف مجرد إن والواقعية. املثالية بني نقاش أي قبل ذاتها األشياء وتوصف املعرفة،
أقل وهي الساذجة، املعرفة إال يقدم ال واملنطقية والنفسية امليتافيزيقية الظواهر جوانب
عن تعرب عليها الحصول يمكن التي السمات أن فيه شك ال ومما العلمية، املعرفة من أهمية
الشعور فعل ظواهر مع تتعامل ال والظاهريات للظاهرة، والقبلية الجوهرية املثالية البنية
بتصور أيًضا ترتبط األفعال ظواهر وظاهريات املوضوع،54 ظواهر بل الرتنسندنتايل
القوسني، فتح الرضوري من ثَم ومن املثايل؛ املسبق للحكم وخاضعة للمعرفة، حلويل

الرتنسندنتايل.55 الرد هذا يفرتض ال للماهيات وصف تصور ويمكن
افرتاض دون الظاهرياتي للوصف نفيسمواٍز وصف من الظاهرياتي املنهج يمنع وال
موضوع إىل أيًضا ويتوجه الشعور، موضوع إىل الوصف يتوجه العكس عىل بل مبدئي، رد

الداليل الرتاكم الرتسيب، ،Diachronisme الزمانية املتوالية ،Synchronisme الزمانية املعية 51

.Sédimentation
.M. Murleau-Ponty; Signes, pp. 103–22 52

.Ex. Phéno., pp. 159–62 53

وهورسل ،Geiger جيجر ،Pfander بفاندر، شيلر، ماكس خالل من الظاهريات ألثر هارتمان خضع 54

وهيدجر. شيلر مع هارتمان يتفق وهنا نفسه،
.N. Hartmann: Principes d’unemetaphysique de la connaissance, preface du traducteur 55
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كان وإذا الظاهرياتي».56 «الرد ممارسة بعد حتى واملكان الزمان يف بالفعل موجود
يف هي بل ذاته، الوجود إنها يتجىل، ما كل فهي الظاهريات يف إيجابي معنًى للظاهرة
وتختلط يشء، كل ليست الظاهرة الوجود، إىل للوصول طريق مجرد النقدية األنطولوجيا
لنقد األوىل الخطوة إال ليس الرتنسندنتايل امليدان وصف إن يقينًا بالفلسفة، الظاهريات
ذلك ومع الثانية، املرحلة وهي عام، بوجه الرتنسندنتالية واملعرفة الرتنسندنتالية التجربة

النقدية.57 األنطولوجيا نحو خطوة إال الظاهريات ليست
النقدية، األنطولوجيا يف األهمية هذه لها فليس الظاهريات قلب يف القصدية كانت وإذا
املوضوع ليس امليتافيزيقي، الجانب وليس للظاهرة النفيس الجانب عن إال تعرب ال فهي

املعرفة.58 عن ومستقل ذاته يف وجود له ولكنه فحسب، قصديٍّا
بل املوضوع، ظاهريات فقط، جديًدا ظاهراتيٍّا توجًها النقدية األنطولوجيا ليست
ملشكلة تشويًها للموضوع مفهومها كان فقد الجديدة؛59 الكانطية عىل فعل رد أيًضا هي
يكن لم فيها املنطق أن إىل باإلضافة هذا املعرفة،60 مشكلة يف للقيم رؤيتها يف وخلًطا املفارقة
الكانطية يف يكن ولم املعرفة، نظرية يف الكربى املشكلة هو الحكم فليس يشء؛61 عىل يقوم
الجديدة الكانطية أن صحيح العقيل.62 وخلقها املعرفة موضوع بني كاٍف تمييز الجديدة
األنطولوجيا ترفض ذلك ومع كانط، بعد للفالسفة الدينية الرومانسية بعد نقدي فعل رد
من واملوضوع والذات الوجود، إدراك املعرفة والنقد. امليتافيزيقا بني التوحيد النقدية
الوجود، ميتافيزيقا املعرفة مشكلة وتتضمن الوجود، نحو يتوجه علم وامليتافيزيقا الوجود،

ذاته. الوجود علم هو امليتافيزيقا إن بل

.Ibid., pp. 12-3 56

.Ibid., pp. 15–6 هارتمان عند النقدية واألنطولوجيا وهيدجر، وشيلر هورسل عند الظاهريات 57
.Ibid., pp. 12-3 58

الجديدة. والكانطية الظاهريات انظر 59
.Rickert ريكريت إىل هة موجَّ االنتقادات هذه 60

.Natorp ناتورب إىل موجهة االنتقادات هذه 61

فعل رد أيًضا شيلر ماكس عند الوجدانية والظاهريات .N. Hartmann: op. cit., p. 18 املرتجم مقدمة 62

وجوده يف استقالله املوضوع إلعطاء ماربورج ومدرسة H. Cohen كوهن لهرمان الجديدة الكانطية عىل
.(Soseir) Dupuy: La Philosophie de Max Scheler I, p. 211 الخاص وجوده ويف (Sein) العام
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أساًسا املعرفة ألن ميتافيزيقيٍّا؛ جانبًا املعرفة تتضمن النقدية لألنطولوجيا وطبًقا
بالنسبة للروح استقالل يوجد وال سلًفا، سابق وجود إىل الذات تخضع للوجود، إدراك
جوانب املعرفة مشكلة تتضمن الجديدة.63 الكانطية تفرتض كما سلًفا موجودة مادة لكل
الجانب مع إال تتعامل ال الجديدة الكانطية أن حني يف ومنطقية، وميتافيزيقية نفسية

وجود. منطق بل صوريٍّا منطًقا ليس واملنطق املنطقي،
عن ومتميزة الدقيق، باملعنى الفلسفي بالرتاث مرتِبطة النقدية األنطولوجيا زالت وما
الظاهراتية األنطولوجيا وعن الظاهريات عن مستقلة حركة وتكوِّن الوجودية، األنطولوجيا

الدقيق.64 باملعنى

.Hartmann. op. cit., p. 22–6 63

هيدجر أن حني يف اإلبهار، فقط يريد كافيًا، وضوًحا واضًحا ليس Jaspers ياسربز أن هارتمان يرى 64
من نوع بل أنطولوجيا، ليست اإلنساني الوجود أنطولوجيا الفلسفي. الصدق ينقصه رسول أو نبي

العياني. الفردي الذاتي املعطى
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التطبيقية1 للظاهريات الراهنة احلالة ثانًيا:

مرحلة تجاوزت التي الثانوية الدراسات من كبري جزء يف التطبيقية الفلسفة ظهرت
أو محدد ميدان يف الظاهرياتي للمنهج املبارش التطبيق إىل تتجه كي النظرية الظاهريات
توضح ألنها النظرية؛ للظاهريات بالنسبة تقدًما تمثل وهي منه، االستفادة أجل من فقط
اإلنسانية. العلوم تقدم يف تساهم الوقت نفس ويف الظاهرياتي، للمنهج الداخيل الثراء كل
للمنهج قبل من أجريت التي التطبيقات لكل شامل إحصاء إعطاء هنا املقصود ليس
لبيان الدراسة من النوع لهذا ممثلة عينة اختيار بل املختلفة، امليادين يف الظاهرياتي

العميل. تطبيقه أو النظري تكوينه يف ذاته الظاهرياتي باملنهج يتعلق فيما نقائصها
للمنهج املبارش التطبيق بني التمييز الصعب من التطبيقية الظاهريات بحوث ويف
كذلك بها،2 تأثر معني بحث عىل الظاهريات وأثر محددة مشكلة دراسة يف الظاهرياتي
االجتماع علم مثًال، اإلنسانية. العلوم يف املوازية العلوم وبني بينها التمييز الصعب من
من بالرغم للظاهريات مواٍز علم هو الظواهر، دالالت فهم أجل من الفهم عىل يقوم الذي

عنها.3 استقالله

.Ex. Phéno., pp. 162–90 1

مبارش تطبيق La Phénoménologie de L’Expérience esthétique الجمالية» الخربة «ظاهريات 2

يف الظاهريات لتأثري خضع G. Gurvitch جريفتش عمل أن حني يف الجمال، علم يف الظاهرياتي للمنهج
االجتماعية. الظاهرة دراسة

(انظر La Sociologie Compréhensive الوصف عىل يقوم الذي االجتماع علم فيرب ماكس يمثل 3

.(R. Aron: La Sociologie Allemande Contemporaine



الظاهريات تأويل

األصول ظاهريات نفسها هي التطبيقية الظاهريات يف املستعملة الظاهريات ليست
الفالسفة أو الفالسفة الظاهراتيني األتباع، ظاهريات أحيانًا بل هورسل، مؤلفات يف األوىل

الظاهريات.5 مع دائًما الظاهراتية األنطولوجيا أخذت لذلك الظاهراتيني؛4

واألنطولوجيا6 الفلسفة (1)

فقد النظرية، الظاهريات عن جزئيٍّا مسئولة الظاهريات ملؤسس املبارشة املبادئ كانت إذا
جوانب بعض وأخذ الشخصية، الفلسفية التأمالت من النوع هذا نشأة عىل أيًضا ساعدت
ظاهراتية.7 توصيٌة قبله ما أو السؤال وراء عما والبحث بداية، كنقطة الظاهرياتي املنهج
حاولت لقد اليشء. فيه يوجد الذي األول املوقع قبل، ما أي ،Vor مقطع ويكوِّن
التجارب عن بالبحث والحكم» «التجربة يف التوصية هذه تطبيق قبُل من نفسها الظاهريات
الحي» «العالم ُوصف وقد املنطقة. العمليات تدور حيث املنطقي الحمل عىل السابقة
Vor تحليل تؤدِّ فلم غامض،8 عالم بأنه الظاهريات اكتشفته الذي العلم عىل السابق
سرب إىل أدى ولكنه بالعالم، املبارش االتصال نتيجة قبل»، «ما عالم استكشاف إىل فقط
تصل لم أنها الظاهريات اعتربت وقد العالم، يف كوجود نفسه اإلنساني الوجود بنية
تنتمي وباختصار الوجود.9 حول تساؤل أساًسا هي فالفلسفة الفلسفة؛ مستوى إىل بعد
تنتمي مما أكثر الجذرية األنطولوجيا إىل الظاهريات من تبدأ التي األنطولوجية التأمالت
أنطولوجيا. إىل الظاهريات تحويل يف كبري حد إىل وساهمت الرتنسندنتالية، الظاهريات إىل
معظمها يف التطبيقية الظاهريات من الجزء هذا يف معالجتها ت تمَّ التي واملوضوعات
خربة يف الشخيص التأمل أي الحديث؛ املعنى هنا الفلسفة وتعني فلسفية، موضوعاٌت

البحوث قراءة وتمت .J. Claude Piguet: De L’Esthétique à la Métaphysique, pp. 166–71 4

.Wild وفيلد Fink فنك خالل من هورسل عند اللغوية
.Ibid., pp. 200–10 5

.Ex. Phéno. pp. 163–9 6

E. Fink: Sein, Wahrheit, Welt, Vorfragen zum Problem der Phänomen-Begriffs, phäno., 7

.I
.Ibid., p. 4 8

.Ibid., p. 51 9
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التطبيقية للظاهريات الراهنة الحالة ثانيًا:

العيانية األنطولوجيا بني التطبيقية الظاهريات وتأرجحت اليومية. الحياة يف أكثر أو
إىل التطبيقية الظاهريات من كبري جزء امتد ذلك ومع اإلنساني، الوجود وأنطولوجيا

التاريخ. وفلسفة االجتماع، وعلم النفس، وعلم الجمال، علم اإلنسانية، العلوم
بأغراض مرتبطة وهي شخصية،10 تأمالت كلها الظاهراتية الفلسفية والتأمالت
من النوع هذا بأمزجتهم، مرتبطة أنها كما والباحثني، والفالسفة واألتباع الظاهرياتي
للمنهج ورصيًحا مباًرشا تطبيًقا الدقة وجه عىل ليست الشخصية الفلسفية التأمالت
التأمالت هذه بتطوير له يسمح عندما فقط يؤخذ بل وكليته، شموله يف الظاهرياتي

الشخصية.
أيًضا أخذت فقد الظاهرية،11 للتحليالت أصلية كتجارب الجمالية الخربات أُخذت وإذا
ظاهراتي،12 فلسفي لتأمل بداية كنقطة الفلسفية، غري التجارب أي الطبيعية، الخربات
نحو عىل الظاهريات وتبدو الظاهريات، قدر من بكثري أعظم الفلسفة قدر أن يف ويتشابهان
الخربات واستخدمت وتطويرها، الظاهراتية املوضوعات بعض عىل االعتماد يف مبارش غري
اإلنساني املقياس خارج قدها تم التي واملذهبية الرسمية الفلسفة ضد الفلسفية غري
«التمذهب» غياب أدى وقد مذهبية، غري فلسفة الظاهرياتي املنهج أصبح العميل، والواقع
خاصًة اإلنسانية العلوم بباقي الفلسفة واختلطت املتناثرة، األفكار النقيضوهي العيب إىل

املاضية. النظريات يف للتأمل كمناسبة الفلسفة تاريخ واستعمل النفس، علم
فلسفي تأمل أي عىل يطلق أصبح بحيث للغاية شائًعا «ظاهريات» لفظ أصبح وقد
يف التأمالت كانت ومذاهب.13 كعقائد الفلسفة تاريخ يف التاريخية البحوث عن يندُّ مستقل
وال كمذهب وال كموضوع ال الظاهريات تُذكر أن ودون خالصة، فلسفية تأمالت الحقيقة
اإلحاالت تغيب بل «األفكار»، مجموعة يف صاحبها أرادها كما هة موجِّ رئيسية كأفكار حتى

.S. Berton: Approches Phénoménologiques de l’idée de l’Etre, p. 9 10

M. Dufrene: Phénoménologie de الجمالية» الخربة «ظاهريات كتابه يف ديفرين حالة هي هذه 11

J. Claude-Piguet: امليتافيزيقا» إىل الجمال «من بيجيه كلود وأيًضا ،l’Experience Esthétique, I, II
.De l’Esthétique à la Métaphysique

.A De Waelhens: La Philosophie et les Expériences naturelles, Phänomenologica, 9 12

Hans urs von Baltazur: Die «الحقيقة» بعنوان بالتزار فون أورس هانز دراسة هو األملاني األصل 13
Phénoménologie de la الحقيقة» «ظاهريات عنونتها قد الفرنسية الرتجمة أن حني يف ،Wahrheit

فرعي. كعنوان La Vérité du Monde العالم» «حقيقة ،vérité
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يتم فإنه الظاهراتية، املوضوعات بعض بعيٍد من التأمل عرًضا يلمس ولو تماًما، إليها
أخرى. موضوعات أي مع التعامل عىل أولوية أي لها يكون أن دون معها التعامل

النظريات مع وتتصارع كمنهج، منها أكثر كفلسفٍة الظاهرياتبوضوح استُعملت وقد
النظريات وتُجابه الحقيقة،14 عن للبحث كمنهج تصدرها ودون السابقة الفلسفية واملذاهب
طاملا التي الحقيقة اكتمال هي الظاهريات أن مالحظة دون التاريخ يف الفلسفية واألنساق

النهضة.15 عرص منذ للبحث موضوًعا كانت
الفلسفة إىل أقرب الربانية» يف و«محاولة الظاهريات، قدر من بكثري أكرب الفلسفة وقدر
النهائي جدل إىل التقدمي الجانب ويرجع الظاهرياتي، للمنهج املبارش التطبيق إىل منها
يف الظاهرياتي املنهج تطبيق ويتم الظاهرياتي، املنهج إىل يرجع مما أكثر والالنهائي
الذي والتمثل الفعيل الحضور تنكر التي الكلية السابقة، الفلسفية األوثان نقد يف املساهمة

الحية.16 الخربة ينكر
تأمالت اتجهت متناثرة، زالت ما والتي الظاهراتية، الفلسفية التأمالت مقابل ويف
هذه خرجت منها التي املدرسية الفلسفة عىل الغالب الطابع وهي النسقية، نحو أخرى

متعددة.17 ومداخل جانبني ذات لوحة يف نفسها عن وتعرب التأمالت،
الفلسفة، تاريخ يف الظاهريات ُطبقت الشخصية الظاهراتية التأمالت إىل وباإلضافة
طبًقا تفسريها وإعادة الفلسفة تاريخ كتابة إعادة أجل من للبحث كمنهج واستُعملت
إعادة هو املعارصة الفلسفة يف شيوًعا األكثر التيارات وأحد الحالية، الفلسفية للمعطيات
لألنطولوجيا وطبًقا املايض، اكتشاف يُعاد الحارض وبفضل الفلسفة، تاريخ كل تفسري
كتابة وأعيد كأنطولوجيا، الفلسفة تاريخ اكتشاف أعيد التطبيقية، الظاهريات يف السائدة

والحركة.18 والزمان للمكان القديمة األنطولوجيا تاريخ

.S. Bréton: op. cit., p. 56 14

.Ibid., pp. 304, 229 15

أيًضا انظر التمثل. مواجهة يف املتعة ووضعت .E. Levinas: Totalité et Infini, pp. 94–115 16

E. Levinas: La Ruine de la Representation, Edmund Husserl 1859–1959, Phänomenologica
.Extériorité الربانية .4, pp. 73–5

.S. Breton: op. cit., p. 104 17

أول هيدجر وكان .E. Fink: Zur Ontologisches Frühgeschichte von Raum, Zeit, Bewegung 18

أيًضا لكانط النقدية الفلسفة مع اليشء بنفس وقام جذرية، كأنطولوجيا سقراط قبل ما الفلسفة ل أوَّ من
جذرية. كفلسفة
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اكتمال بعد عليها الحصول تم التي الظاهراتية املوضوعات نفس جديد من واستُعملت
ولكن متشابه، فالكوجيتو نفسها؛ املوضوعات هذه نقد أجل من الرتنسندنتالية املثالية
األشياء.20 إىل طريق ولكنه شيئًا، ليس والجسد الكوجيتاتوم.19 الشعور، مضمون ينقصه
وليست فلسفية، كموضوعات أُخذت ظاهراتية موضوعات كلها والزمانية اآلخر والعالم

الظاهرياتي.21 املنهج لتطبيق مبارشة غري كنتائج
الفلسفة تاريخ تفسري أعيد فقد الحية، الخربة عن أوًال تبحث الظاهريات كانت وإذا
هذه لتفسري كأساس الطبيعية الخربات عن البحث تم فلسفي نسق كل ففي النحو؛ هذا عىل
النقدية، املثالية أساس والفيزيقا والعدم»، «الوجود أساس األيديولوجيا نفسها؛ األنساق

الظاهريات.22 أساس والرياضة املطلقة، املثالية أساس والوحي
يتعلق فيما خاصة كاملة الظاهريات مؤسس معرفة تكن لم التاريخية الناحية ومن
لها وكانت الوصفي، النفس علم يف رئيسيٍّا عنًرصا القصدية كانت املدرسية، بالفلسفة
لتربير فرعي كمفهوم تُستخدم كانت املدرسية، الفلسفة يف وظيفتها عن مختلفة وظيفة
مناهج يف الحالية األزمة لحل رئييس مفهوٌم الوصفي النفس علم يف أنها حني يف العقائد،
أصبحت ثم «السيكوفيزيقي»، التوازي أزمة وهي النفس، علم خاصًة اإلنسانية العلوم
األثر ومنهج الحقيقة.23 عن الخالص البحث أجل من مركزها الظاهريات يف القصدية
يف املكتملة الحقيقة ذاتها تعترب التي الظاهريات يف خاصًة ذاته حد يف قارص والتأثر

التاريخ. عن مستقلة الذهن، يف الوقت نفس ويف التاريخ،
عوًدا الفلسفية االتجاهات ملختلف الظاهريات نقد النقدية الظاهريات واستعادت
بيئتها يف النظرية الظاهريات فأعيدت الظاهريات،24 عالجتها التي املبدئية املشاكل إىل
رصاع يف كانت أنها إال مستقلة حقيقة الظاهريات أن من وبالرغم الخاصة.25 الفلسفية

.A. De Waelhens. op. cit., p. 42–4 19

.Ibid., pp. 57–70 20

.Ibid., pp. 107–88 21

.Ibid., pp. 1–40 22

.S. Breton: op. cit., p. 42 23

.Ibid., p. 95 24

.Ibid., p. 91 25
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الفلسفية البيئة داخل تأطريها وأعيد الحضارة، داخل الفلسفية االتجاهات معظم مع
نفس يف الفلسفية الحركات من لعديد املشرتكة الجبهات لبيان املوازية الظاهريات يف

العرص.26
ألن الظاهراتية؛ واألنطولوجيا الرتنسندنتالية الظاهريات بني تمييز يحدث ولم
الثانية عىل االعتماد وكان األنطولوجيا، نحو تتجه كانت الظاهراتية الفلسفية التأمالت
نتائج وليست للوجود فهًما ن تكوِّ الظاهراتية التأمالت كانت األوىل، عىل االعتماد من أكثر
من أكثر األنطولوجيا استعمال وكان الظاهرياتي.27 املنهج تطبيق من عليها الحصول يتم
للنقد عرضة أكثر الحالية واألنطولوجيا بالنقد. األمر يتعلق عندما الظاهريات استعمال

الرتنسندنتالية.28 الظاهريات من
وطبًقا أنطولوجيا، إىل تنتهي كي فلسفي موضوع من التطبيقية الظاهريات وتبدأ
أخذت التي الفلسفية املوضوعات تابعت رئيسية، بتمييزات يبدأ الذي الظاهرياتي للمنهج
الثاني.30 وإثبات األول نفي تم والالنهائي» «الكل ففي الطريق.29 نفَس بداية كنقطة
العبارة يف يتلخص آخر جدل ساد الظاهرياتي التحليل كانت البداية أن من وبالرغم
أو ذاتها»، يف توجد مما أفضل نحو عىل العالية األشياء يف توجد الدانية «األشياء الشهرية
مع التماهي نفي تم ثَم ومن أعىل»؛31 إىل الداخل ومن الداخل، إىل الخارج «من عبارة
ما إىل تجاوزه يتم الذي الخارج محل فالداخل اآلخر؛ مع االختالف إثبات أجل من الذاتي

الوجه.32 عىل يعلو

.Ibid., p. 74 26

.A. De Waelhens: op. cit., p. 189–211 27

.S. Berton: op. cit., p. 41 28

«التطور والذاكرة»، «املادة برجسون؛ مؤلفات خاصًة املعارصة املؤلَّفات معظم يف أيًضا السمة هذه توجد 29
يف وسارتر والزمان»، «الوجود يف هيدجر وأيًضا والدين»، األخالق «منبعا واملحرك»، «الفكر الخالق»،

إلخ. … والالمائي» «املرئي يف ومريلوبونتي وامللكية»، «الوجود يف مارسل وجابريل والعدم»، «الوجود
.E. Levinas: Totalité et Infini, Essai sur L’Extériorité, Phänomenologica 8 30

ألوغسطني. والثانية له، األوىل والعبارة ليبنتز. عند الجدل هو هذا 31

َواْإلِْكَراِم﴾. اْلَجَالِل ذُو َربَِّك َوْجُه َويَبَْقى * َفاٍن َعَليَْها َمْن ﴿ُكلُّ القرآنية: اآلية معنى وهو 32
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الجوانب ترفض فإنها الرتنسندنتالية الظاهريات تحليل الظاهريات قبلت وإذا
والحرية.33 العدم نظريات وتنقد الظاهراتية، لألنطولوجيا امليتافيزيقية

املوضوع، بظاهريات تجاوزها تم الفعل ظاهريات فإن األنطولوجية التأمالت هذه يف
الظاهراتية. األنطولوجيا إىل خاطر ِطيب عن مكانها عن الرتنسندنتالية الظاهريات وتتخىل

الظاهريات. من النوعني يف الظاهراتية البواعث وتستمر
الفلسفة لتوجه وطبًقا الفلسفية.34 الرسالة من أحيانًا التطبيقية الظاهريات وتقرتب
وينجح األنطولوجيا. نحو ه توجُّ أيًضا الفلسفية للرسائل كان األنطولوجيا، نحو املعارصة
أو أزمة فيها توجد خاصة نقطة يف يتم عندما أفضل بطريقة الظاهرياتي املنهج تطبيق

للتطبيق.35 قواعد يف املنهج تصميم إعادة بعد خلط

النفس36 وعلم الجمال علم (2)

الخربة «ظاهريات إىل منتهيًا الفن ميدان نحو أيًضا الظاهرياتي النفس علم اتجه وقد
فيها توصف كقصدية العالم،38 يف كوجود الجمايل املوضوع وصف فقد الجمالية»؛37
موضوعات عدة استُعملت وقد الشعور.39 ومضمون الشعور صورة بني التبادلية العالقة
الطبيعي االتجاه رد نتائج صفات الحياد، نتيجة الخيايل، الواضع الشعور مثل كظاهريات
وتنفيذه، الفني العمل لتحليل إلخ، … الفارغة القصدية ملء التكوين، املثالية، لألنماط
مثل الزمان، يف الفني العمل وتحليل به، تحيط التي األخرى واملوضوعات وجمهوره،
لإلدراك الظاهرياتي املدخل ويستعمل التشكييل.40 والفن التصوير مثل املكان أو املوسيقى،

.E. Levinas: op. cit., p. 57 33

.E. Fink: sein wahsheit, welt, p V 34

.E. Levinas: De L’Existence à l’Existant 35
.Ex. Phéno., pp. 169–78 36

.M. Dufrenne: Phénomenologie de l’Expérience esthétique 37

.Ibid., p. 198–257 38

.Ibid., p. 4 39

.Ibid., I, pp. 36, 38-9, 52, 145, 268, 281, 346 40
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والخيال التمثل وتحليل اآلخرين، تجربة وملء السلبية، الخربة موضوعات الجمايل الحيس
والوجدان.41

للجمال، بالنسبة للغاية قليل الظاهريات دوُر الجمالية الخربة ظاهريات يف ذلك ومع
للتطبيق، قابلة محدَّدة قواعد ذي منهج إىل املستعملة الظاهراتية املوضوعات تتحول لم
يف أو اإليجابي التحليل يف للحاجة طبًقا املتناثرة الظاهراتية املفاهيم بعد فقط استعملت

النقدي. الحجاج
نحو بداية كنقطة الجمالية الخربة أُخذت فقد التجربة من الظاهرياتي املنهج بدأ وإذا
األشياء إىل العودة إىل باستمرار اللجوء يتم وكان اللغة.42 يف بفلسفة مروًرا ميتافيزيقا
إلخ.43 … املعنى واهب املعنى، حامل مثل: ظاهراتية مفاهيم عدة واستُعملت ذاتها،
الظاهرياتي االتجاه عىل لإلبقاء الطبيعي االتجاه استبعاد الظاهرياتي الرد واستطاع
أجل من الظاهريات تقدمها التي اللغوية البحوُث كبري حد إىل اُستعملت كما وحده،44

اللغة.45 فلسفة صياغة
الغاية، لحظات: أربع عىل واستعمل خاص، نحو عىل الظاهرياتي «الرد» تفصيل وتم
و«الرد الرتنسندنتايل» «الرد فقط، لحظتان للرد يعد لم والنتيجة.46 واألثر، واملحل،
الجمالية الخربات بواسطة ذلك تم وقد النظرية، الظاهريات يف الحال هو كما النظري»
مرِهق نحو عىل امليتافيزيقا إىل الجمال من التحول طريق ُوضع وقد الحدس، طريق عن
بدقة باألخرى مرتبطة خطوة وكل دقيق، علمي أو عقيل تحليل يف الدخول دون فيه ومباَلغ
األعالم أسماء من العديد وذُكر فيه، املباَلغ املرِهق التوثيقي التحليل ساد ذلك ومع وتلقائية،
محَكمة، عقلية بقسمة كبري حد إىل املوضوع ترشيح تم كما والتحليل، الدراسة خالل من
األويل، واملوقف والجمال، والفن الخالقة، والرؤية التأملية، الرؤية عن والرسوم والجداول

.La Conscience positionnelle الواضع الشعور .Ibid., II, pp. 436, 443, 470, 499 41

.J. C. Piguet: De L’Esthétique à la Métaphysique, Phänomenologica 42

.Ibid., pp. 10, 20 43

.Ibid., pp. 27-8 44

.Ibid., pp. 68-9 45

.Ibid., pp. 129–39 46
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الوحدة وتحدد التوضيح، يف حتًما تفيد للغة املختلفة واألنماط «التقويس» ومستويات
املعيش.47 للموضوع الداخلية

تصياغتها تمَّ وقد اإلرادة»،48 «فلسفة يف النفسالظاهرياتي علم يف آخر اتجاه وازدهر
النظري» «الرد وبعد واملفارقة.49 الخطيئة واستبعاد والالإرادي لإلرادي وصفي بمنهج أوًال
بنية ذات قصديٍة يف والالإرادي اإلرادي بني التبادل أساسية، واقعة حول اإلنسان ُجذب
يف وصفها تم التي التجريبية املعطيات عىل واعتماًدا واملوافقة. والحركة، القرار، ثالثية:
اإلرادة فلسفة وجدت التجسد، رس وجودي، بمطلب الوقت نفس يف وارتباًطا الظاهريات،
«التناهي يف صياغتها أعيدت ثم أخرى، ناحية من والالهوت ناحية من العلم بني طريقها
عيانية أسطورة يف أوًال املقصودة اإلرادة شاعرية وظهرت القوسان، ُرفع ثم والذنب»،50
األساطري بني التقريب أجل الرشمن رموز لفكِّ رضورية الهرمنيطيقا وكانت االعرتاف، بلغة
اإلنساني، الوجود يف للرشوُولوجه اإلنساني املحل اكتشاف أجل ومن الفلسفية، والخطابات
فلسفة إىل بدورها األخرى هي تنتهي فلسفية أنثروبولوجيا إىل أخريًا اإلرادة فلسفة انتهت

الحرية.51 يف
ذلك بعد تفصيلها تم النفسية للنظريات كمصدر أوًال استُعملت التي الظاهريات
وتحليل الخالص األنا والفارغ، اململوء موضوعات استخالص وتم تفصيالتها، أدق يف
مثل الظاهرياتية املوضوعات وأُخذت الظاهرياتية.52 املتون من األول الشخص يف الخربات
إىل الخارج من النظرة قلب واعتُرب النفيسلالنتباه،53 التحليل إطار يف وُوضعت «االستباق»،
النظرية استُعريت الكونيات كل وضد لإلحساس.54 كطريقة االستبطان واستعمال الداخل
املناطق.55 أنطولوجيا يف املنطقة فكرة وكذلك العموم، عىل الفكر ملوضوع الظاهراتية

.Ibid., pp. 66, 71, 130–46 47

.P. Ricoeur: Philosophie de la volonté 48

.Ibid., p. 7–36 49

.P. Ricoeur: Finitude et culpabilité, I, L’Homme Failible, II, La Symbolique du Mal 50

.Ibid., I, p. 9–17 51

.P. Ricoeur: Le Volontaire et L’Involotaire, pp. 44, 56-7, 192 52

.Protention االستباق .Ibid., p. 143 53

.Ibid., p. 149 54

.Ibid., pp. 185, 210, 398 55
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درجة عىل للحصول للشعور كتيار الخالصة الحية الخربة نظرية استُعملت للحاجة وطبًقا
مواجهة يف قصدية كموضوع اليشء ووضع واإلمكان.56 الفاعلية بني التحول من عالية
وبني بينه التمييز الخالص القصدي املوضوع هذا أوجب ثم فيزيقي، كموضوع اليشء
الذهني.57 التخطيط طريق عن الحياة عالم يعطي ال السبب ولنفس الهيوالنية، املادة
راجع الحكمة، ومشاكل العلم مشاكل بني الفصل الظاهريات، إىل ُوجه الذي الوحيد والنقد
للظاهريات، وطبًقا النفسية.58 للمشاكل العلمي التحليل إىل املعطاة القصوى األهمية إىل

باألصالة. العلم املحكم، العلم هي وحدها الحكمة
وكأنها الظاهريات استُعملت قوسني، بني األشياء وضع لحظة األوىل، اللحظة ويف
من وبالرغم آخرين، مثل نفس كعالم الظاهريات مؤسس وذُكر خالص، نفس علم
والتاريخ، االجتماع وعلم الفلسفة من أخرى نتائج عدة استعريت النفسية النزعة هذه
نهائيٍّا ال عدًدا املجموع ن يكوِّ للعالم نسق أي غياب من وبالرغم األدب، من أيًضا بل
الدقة يقينًا املجهر، بعني الدراسة موضوع الظاهرة رؤية نتيجة الصغرية النظريات من
كل وقبل أوًال والظاهريات الفهم، عن يندُّ الدقيق التحليل ثقل ولكن مطلوبان، والضبط

البداهة. يف نظرية يشء
العقيل للتحليل مكانه النفسية للظواهر العلمي التحليل ترك القوسان، ُرفع وعندما
الصغري يف املتناهي لدرجة والدقة الضبط مشرتك، عنرص وللتحليلني الفلسفية، للمفاهيم
يف األشياء يضع عام ه توجُّ هي بل املستوى، هذا يف الظاهريات تُفهم وال املجهر، تحت
نظرياتها واعتربت نفس، كعلم الظاهريات استعملت القوسني، رفع وقبل الخاص، مستواها
كفلسفة، الظاهريات استُعملت القوسني رفع وبعد النظريات، باقي مع نفسية نظريات
وبني صغرية. فلسفية كنظريات واآلخر الحني بني الظاهراتية املفاهيم بعض واستعملت
يتأسس والذنب»، «التناهي يف العقلية والنزعة والالإرادي» «اإلرادي يف النفسية النزعة
من إنه بل الفلسفي، التحليل يف أخرى ومرة النفيس، التحليل يف مرة الظاهرياتي املنهج

الظاهرياتي؟ املنهج أين حينئٍذ: السؤال املمكن

.Ibid., p. 312 56

.Esquisse الذهني التخطيط .Ibid., p. 364, 370, 386 57

.Ibid., p. 439 58
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باقي مع مواجهات يف أعمالها وُوضعت الفلسفة، تاريخ إطار يف الظاهريات وُوضعت
«التحليل ل والداللة التعبري نظرية وخضعت والظاهراتية، اللغوية التحليالت يف األعمال
صغري موضوع عىل القوسان وُوضع بالفعل،60 النظر» «وجهة تحييد وتم الدقيق».59
الظاهرياتي املنهج ساَعد كيف بيان دون الوجدان قصدية تحليل وتم مبارش،61 نحو وعىل
مصطلحاته.63 استعمال مع مرتني الظاهريات» «مؤسس تعبري واستُعمل ظهورها.62 عىل
«هورسيل» كنسبة املؤسس اسم واستُعمل اآلخرين، الفالسفة من كثري أسماء وتتكرر

النظري.64 أسلوبه إىل لإلشارة
يتغذى ال ألنه نفسه؛ ويلتهم ذاته، حول العقل يدور الدقيق املجهري التحليل ويف
بعناية إليها الوصول تم والتي الدقيقة، النتائج ن وتُكوِّ اليومية، الحياة بخربات باستمرار
قضايا يف اإلنسانية التجربة عن التعبري وتم اإلنساني، للوجود صغريًا وجدانيٍّا نسًقا فائقة،
األوىل أن الوحيد الفرق رياضية، معادالت يف الصورية العلوم يف قبل من عنها ُعرب كما عقلية،
ميتافيزيقا مجرد كونها من أكثر والحياة الرمز. تستخدم الثانية أن حني يف اللغة تستعمل

امتداداتها. بكل الحياة املجهري والتحليل والرتكيز والضبط الدقة خنقت وقد عقلية،
عىل الرد» و«وضع مباًرشا، تطبيًقا الظاهرياتي املنهج قواعد من قاعدة أي تُطبَّق ولم
من الروحي، للتطور تفسريًا القوسني رفع وكان االسرتجاع.65 بطريقة والالإرادي اإلرادي

األنثروبولوجيا. إىل الفلسفة ومن الفلسفة، إىل النفس علم
الظاهريات عىل الكرام مر املرور وتم الرش»، «رمزية يف الظاهريات واستُعملت
اإلحالة دون تأمالت عىل االعرتاف ظاهريات وتقوم الالهوت.66 ويف األخالق يف التطبيقية

الداللة.67 نظرية فيها ذُكرت واحدة مرة إال الظاهريات من قاعدة أو مفهوم أي إىل

P. Ricour: Finitude et Culpabilité, I, L’Homme Faillible, p. 45-6, II, La symbolique du 59

.Mal, p. 24
.Ibid., p. 68 60

.Ibid., p. 82-3 61

.Ibid., p. 99–107 62

.Ibid., p. 128 63

.Ibid., p. 161 64

.Retrospectivement االسرتجاع بطريقة 65
.p. 135 ببولتمان يتعلق وفيما ،Ibid., II, p. 109 شيلر بماكس يتعلق وفيما 66

.P. Ricoeur: Finitude et Culpabilité II, La Symbolique du Mal, p. 11–30 67
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الذات يف الحال املوضوع ويُرفض وعابًرا، مباًرشا نقًدا الظاهريات نقد يتم وأحيانًا
العودة الظاهريات تستطيع كيف السؤال: ويظل الذات.68 مواجهة يف املوضوع لصالح
الشعري الطبيعي االتجاه االنتباه، دائرة خارج قبُل من وضعته التي الطبيعي االتجاه إىل

األشياء؟ عالم بالرضورة وليس
ومع العملية، الوجدانية الحياة يف مشاكلها وتثار بحق، فلسفية موضوعات درست وقد
عنها، تكشف مما أكثر الداللة تخطئ إنسانية، منها أكثر للغاية علمية الحاصلة النتائج ذلك
العقيل، العلمي التحليل بحمل مثَقلة ولكنها اإلنساني، بالوجود املدروسة املوضوعات تتعلق
ترتك وأحيانًا تحليلها، يتم التي الفلسفية للموضوعات مكانه الفلسفة تاريخ يرتك وأحيانًا
الغموض. يف مًعا يوقعهما االثنني بني الدائم الرتدد هذا الفلسفة، تاريخ لصالح مكانها هذه
املشرتكة الذاتية الخربة يف القصدية توجد حيث ببيئته، األوروبية الفلسفة تاريخ يرتبط ولم
الفلسفية للموضوعات يكن ولم قبل، من الظاهريات حاولت كما الحضارة غائية ملعرفة
املوضوعات الفلسفية األعمال سادت اليومية، الحياة يف إنسانية إحاالت أي الدراسة موضوع

ذاتها.69 األشياء إىل عود الظاهريات أن من بالرغم
مقاربات تتضمن أنها من وبالرغم الخاصة، ظروفه له األوروبية الفلسفة وتاريخ
ولم فيها، نشأت التي بالظروف كامًال ارتباًطا مرتبطة تظل ولكنها املستقلة، للحقائق
يف الفلسفة مستوى نفس عىل املدرسية الفلسفة فدخلت املختلفة؛ مراحلها بني التمييز يتم
يف الداخيل، استقاللها لها يكون أن دون للعقائد ملحًقا األوىل كانت الحديثة.70 العصور
مستقلة حقائق عىل للحصول مستقل إنساني بطريق الحقيقة عن بحثًا الثانية كانت حني

وتطوره.71 وبنيته األوروبي الوعي مصادر بني التمييز يتم لم كما بذاتها، قائمة
إىل بالعودة قامت لو إليها ه املوجَّ النقد هذا تتجنب أن اإلرادة» «فلسفة ل يمكن كان
واألعمال ذاته اليشء بني بالتمييز وذلك الظاهرياتي، املنهج يقتيضبذلك كما ذاتها األشياء

.Ibid., I, L’Homme Faillible, p. 56 68

بحوث مستوى نفس عىل ليستا أوغسطني القديس وفلسفة األكويني توما القديس فلسفة فإن ثَم ومن 69

وبرجسون. وهورسل وهيجل وكانط ديكارت كفلسفات الحقيقة
الفلسفة أو املدرسية الفلسفة مستوى عىل ليست وأرسطو وأفالطون سقراط فلسفة فإن وهكذا 70

الحديثة.
يف ذاتها األشياء لتحليل يمكن وكان الهامشية، املالحظات من الكاملة االستفادة تتم لم فإنه لذلك 71

الهامشية. املالحظات يف الفلسفية، املهنة مادة الفلسفية، واألعمال الصفحة صلب
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األعمال أن حني يف اإلنسانية، التجارب يف إحاالتها لها ذاتها فاألشياء التاريخ؛ يف الفلسفية
الخاصة. الفلسفية بيئاتها يف إحاالتها لها الفلسفية

يف املخطئ» «اإلنسان وقع وإذا النفسانية، النزعة يف والالإرادي» «اإلرادي وقع فإذا
والخطيئة الدنس إن التاريخية، النزعة يف وقعت الرش» «رمزية فإن الصورية، النزعة
األساطري من أو العقائدي الالهوت من إما مستمدة والنهاية البداية أساطري أو والذنب
الخطيئة نشأتها، بظروف وثيًقا ارتباًطا مرتبطة تاريخية ِبنياٌت املصدرين وكال الدينية.72
وتنشأ الطرد. ظروف يف «الرشير» هللا وكذلك املسيحي، اليهودي الرتاث يف تاريخية عقيدة
فللخطيئة العقائد، هذه إليها تشري التي التاريخية املصادر وضع لعدم التاريخية النزعة
التاريخية الحوادث هذه ولكن معينة، حوادث إىل تشري ربما إنسانية، دالالت إلخ … والطرد

قوسني. بني تصبح الظاهرياتي املنهج ُطبق ما إذا
إىل بالرضورة تنتهي فلماذا والالإرادي» «اإلرادي من اإلرادة فلسفة بدأت وإذا
فلسفة إىل بالرضورة الفعل تحليل ينتهي وملاذا والرباءة؟ الالتناهي دون والذنب» «التناهي
وليس مخطئًا بالرضورة اإلنسان يكون ملاذا واملنظور؟ االجتهاد يف فلسفة إىل وليس الخطأ
إجابات. إىل حاجة يف التساؤالت هذه كل الخري؟ دون للرش رمزية توجد وملاذا صواب؟ عىل
تؤدي وقد بالعظمة.73 مأساوي إحساس إىل يؤدي قد بالبؤس املأساوي اإلحساس وإن
تأنيب يف إنسانية تجربة والخطأ الخالق، والفعل «الفكرة-القوة» إىل الوجدانية الهشاشة
خطأ، بال كامًال اإلنسان يكون وقد حقيقي، موضوعي وجود دون خالصة ذاتية الضمري،

فحسب.74 ويعمل يعمل، أنه يكفيه
يف وخيمة عواقب األخرية املرحلة استبعاد مع سابقة مراحل يف الوحي لتحقيب وكان
آخر يف أنه حني يف األوىل، للخطيئة كمصدر فعليٍّا واقًعا آدم خطيئة ظلت األوروبي، الوعي
الرباءة وعىل الفطرة عىل اإلنسان ويولد له، وُغفر آدم، تاب الوحي تطور مراحل من مرحلة

فردية. مسئولية وحدها أفعاله عن مسئوًال ويكون األصلية،
ميدان «نظرية يف رائعة بطريقة الظاهرياتي املنهج تطبيق تم النفس علم ويف
وتدخل الظاهريات».75 يف عمًال منه أكثر ظاهراتية «دراسة هو فالعمل الشعور»؛

.Souillure الوسخ 72
.La Pathétique املأساوي اإلحساس 73

.A. Fouillée فوييه عند فلسفية ركيزة ،Idée-Force الفكرة-القوة 74
.A. Gurvitch: Théorie du Champ de la Conscience, p. 7 75
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الثقافية، بيئتها يف موضوعة املعارصة، النفسية االتجاهات مع رصاع يف هنا الظاهريات
علم املوازية، الظاهريات وهي مستقل، إنساني علم صياغة يف العلوم باقي مع وتشارك
الحديس، النفس وعلم الربجماتي، النفس علم «الجشطلتي»، النفس علم الوصفي، النفس
ما ملوضوع املقارن التحليل كان لذلك الشعور؛76 استكشاف وهو مشرتك، عمل أجل من
يف الظاهريات أن والحقيقة خصبًا.77 تحليًال النفس علم من العديدة الفروع هذه بني
كلٌّ الغاية، نفس إىل تهدف التي املشابهة املعارصة الحركات هذه إىل تعود أن إىل حاجة

الخاصة. بوسائلها منها
نظرية مثل وذلك مشرتك، ميدان تحليل َمعِرض يف ظاهراتية آراء عدة وذُكرت
املعطيات تجميع حول النظريات باقي مع مناقشتها ت تمَّ التي التصويرية» «العوامل
ميدان معرضتحليل الظاهرياتيف يف الكوجيتو مفهوم تحليل تم كما وتنظيمها،78 الحسية
يف أساسية مفاهيم عدة يف الظاهرياتي املنهج يظهر ذلك إىل وباإلضافة الشعور،79 مضمون
املنهج ميدان ويظهر و«التكوين». «الرد» الرئيسيتني وقاعدتيها التكوينية،80 الظاهريات
والعالم الشعور بني عالقة فهي الحيس؛81 لإلدراك الظاهراتية النظرية يف الظاهرياتي
ومع وباختصار، الظاهرياتي. النفس لعلم موضوًعا فقط وليس الطبيعي والعالم اإلنساني
الشعور ميدان نظرية تُخاِطر النفس، لعلم الظاهرياتي املنهج يقدمها التي الكربى الفائدة
النفسية النظريات مع قرابتها بسبب النفسية النزعة يف الرتنسندنتالية الظاهريات بإدخال
الظاهريات ولكن الظاهريات، مصادر أحد النفس علم أن فيه شك ال ومما املعارصة،

مستقل. محَكم كعلم بعد فيما اكتملت
الوجودي، النفس علم نشأة إىل النفس علم يف الظاهرياتي املنهج تطبيق أدَّى وقد
أصبحت بحيث األحالم تفسري تم الظاهريات يف اللغوية البحوث يف الداللة نظرية من فابتداءً

برجسون. عند الحديس النفس وعلم جيمس، وليم عند التجريبي النفس علم 76

انظر هورسل، عند Noeme الشعور ومضمون جيمس وليم عند املوضوع مفهوم بني للمقارنة 77

.A. Gurvitch: op. cit., p. 152–6
.Facteurs Figuraux التصويرية العوامل .Ibid., pp. 65–71 78

.Champ Thématique الشعور مضمون ميدان .Ibid., pp. 277–80 79

.Ibid., pp. 130–63 80

.Ibid., pp. 164–245 81
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هرمنيطيقا تأسيس يف الظاهرياتي املنهج استُعمل لذلك اإلنساني؛82 للوجود استكشاًفا
الرموز.83

ميدانًا اآلخر هو أصبح الذي الشخصية دراسة علم يف آخر نفيس اتجاه وُوجد
تم كما للشخصية.84 كمكونات «االنتماءات» أُخذت الظاهرياتي، لالستكشاف جديًدا
طريق عن عليها الحصول يتم ترنسندنتالية كذات األمر نهاية يف الشخص استكشاف

األعماق.85 من مختلفة مستويات عىل الشخصية وُحللت الظاهرياتي، «الرد»

التاريخ86 وفلسفة االجتماع علم (3)

كان ذلك ومع لآلخر، الفهم عىل القائم االجتماع علم من نوًعا الربانية» يف «محاولة وتمثل
قصدية،87 االجتماعية الحياة االجتماع. علم نحو ميله من أكثر األنطولوجيا نحو يميل
ليست االجتماعية «الوقائع يف االجتماع علم يف مبارشة الظاهرياتي املنهج ُطبق وقد
كل وضد االجتماعية املدرسة ضد ثالثًا طريًقا االجتماعية الظاهريات ت وشقَّ أشياء»،88
الفلسفة عىل الوقت نفس يف واعتماًدا اإلنساني. بالوجود بدايًة عام، بوجه التفسريية العلوم
واملكان الزمان يف اإلنساني املجتمع وضع الظاهرياتي االجتماع علم حاول النفس وعلم
الحياة عالم وصف إىل املناطق ظاهريات وتميل داللتها، إدراك أجل من قوسني بني
يمايز أن العموم نظام واستطاع للمجتمع،90 حية حاالت بل مجتمع يوجد ال االجتماعي.89

.L. Biswanger: Le Rêve et L’Existence, p. 135 82

.Ibid., pp. 15–7 املرتجم مقدمة 83

.G. Berger. Caractere et Personalité, p. 103–8 84

الشخصية دراسة علم الشخصية»، لتحليل عملية «رسالة املؤلف ولنفس .Ibid., pp. 4–8 85

.Couche العمق مستوى .Appartenances انتماءات ،Carectérliogie
.Ex. Phéno., pp. 178–81 86

القائم النفس علم ،Essai sur L’Extériorité التخارج يف محاولة ،E.Levinas: op. cit., pp. 81-2 87

.Sociologie Compréhensive الفهم عىل
.J. Monnerot: Les faits soiraux ne sont pas des choses 88

.Ibid., p. 62 89

.Ibid., p. 74 90
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قلب يف اإلنساني الوجود تاريخية ُوضعت وقد االجتماعية، للظاهرة املتعددة املستويات بني
خارج قوسني بني األول ُوضع والجماعة املجتمع بني التمييز وبعد االجتماعية، الظاهرة

الثانية. ماهية إدراك أجل من االنتباه دائرة
اآلخر غايته املشرتكة، الخربة مليدان استكشاف هو الظاهرياتي االجتماع علم إن
علم يف اآلخر دائرة دائرتان؛ حولها دائرة مركز الشعور الشعور، مع متضايًفا باعتباره

األنطولوجيا. دائرة اليشء ودائرة االجتماع،
قبل أصلية كمعطيات اإلنسانية التجارب ُوضعت مشهور ميتافيزيقي جمال ويف
الباطنية.91 واستدعت النفس، علم خاصة إنساني علم أي يف اصطناع إىل تتحول أن
تجربة ليست ذلك ومع الصوفية، والتأمالت اإللهي» «العدل محاوالت والسالم والخريية

والنضال.92 والرصاع الكراهية تجربة أيًضا هي بل مثالية، تجربة باستمرار اآلخر
االجتماع علماء طريق عن سواء جديدة، أرضية االجتماعية الظاهريات واكتسبت
كظاهريات أخرى مرة املشرتكة الذاتية التجربة وُدرست الفالسفة، طريق عن أو أنفسهم
مع الشعور مقابلة أيًضا بل اآلخرين مع الشعور مقابلة فقط املقابلة ليست املقابلة،
ومع دينية، ظاهريات املقابلة» «ظاهريات اعتبار يمكن لذلك الشعائر؛93 خالل من «هللا»
اإلحاالت وتغيب األخري، تطورها يف الظاهريات وأخذت طاغيًا،94 النفيس الجانب يظل ذلك

تماًما. الرئيسية الظاهراتية
وصفيٍّا منهًجا نستعمل «نحن التاريخ، فلسفة يف أيًضا الظاهرياتي املنهج ُطبق وقد
تطبيًقا يكون أن دون التاريخية للمعطيات وصف مجرد واعتُرب ظاهراتيٍّا»،95 شئنا إن أو
ولم مفهوم، أي يستعمل لم لذلك املعروف؛ باملعنى الظاهرياتي املنهج لقواعد حرفيٍّا

.L’Intériorité الباطنية 91
املسيحي. اإلحسان تجربة هي اآلخر تجربة Levinas ليفناس عند 92

.F. T. O. Buytendijk: Phénoménologie de la rencontre, p. 7 93

و«املرأة» Le Football القدم» «كرة أُخريني دراستني يف الطريقة بهذه الظاهرياتي املنهج املؤلف طبَّق 94

.La Femme
R. Aron: Introduction à la philosophie de l’histoire, éssai sur les limites de l’objectivité 95

.historique, p. 9
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للتعارض طبًقا حق عن الوصفي املنهج استعمل الظاهرياتي. املنهج من قاعدة أي تستخدم
تقوم التي املناهج إىل الوصفي املنهج وينتمي الفاهم،96 والعلم الشارح العلم املعارصبني
عىل وحتى الظاهراتية.97 املراجع أو املصادر إىل اإلحاالت تغيب ذلك ومع الفهم، عىل
التاريخ دراسة تظل الظاهرياتي، املنهج من قريب تقريبًا الوصفي املنهج أن افرتاض
موضوع نقد مع وحادثة، معرفة التاريخ، نظريات كل من تتحقق وفلسفية، نظرية
النظريات هذه مواجهة ويف الطبيعي،98 والتاريخ اإلنساني التاريخ بني التوازي أو الصدفة

لإلنسان. بُعًدا التاريخ ويصبح اآلخر، حضور التاريخ فهم يكشف الطبيعية
عن بحث لكل خصبة مادٌة األوروبية الحضارة يف اآلن هي كما التاريخ وفلسفة
الحديثة، العصور بدايات يف سلًفا املعطاة للحقائق قبيل مصدر أي رفض فبعد الحقيقة؛
عرصحقيقته، لكل الوحيد، املصدر هو وحده اإلنساني بالطريق الحقيقة عن البحث أصبح
البداهة، العقل، الفكرة، الفكر، مفاهيم وباكتشاف الحضاري، للعمل نتيجة العرص وروح
وملا املبالغة. إىل االكتشاف قوة انتهت األوروبي، الوعي حرية أنقذت والتي إلخ، … الحدس
حديث؛ اكتشاف أتى ثم التجريد، يف والعقل الصورية، يف الفكر وقع فعل، رد فعل لكل كان
إذَن التاريخ فلسفة السابق؛ الفعل رد عىل ِفعل كرد الوجود، الشعور، الوجدان، الحياة،
وتتبع نفسها، عن تبحث وهي تتكشف التي الحقيقة تطور مسار الكتشاف محاولة هي
يف التاريخ فلسفة تكشف إلخ. … واختفائها األفكار وظهور ونكوصها، العصور، توايل

الحقيقة. غائية وهي الحضارية، القصدية عن كبري حد إىل األوروبية الحضارة
ففي أهميتها؛ األوروبية الحضارة يف التاريخ لفلسفة كانت الظروف هذه وبسبب
إيجابيٍّا، عامًال التاريخ واعتُرب العقائد، تكوين يف دوًرا قبل من التاريخ لعب العرصالوسيط
للحقائق، كمصدر الدور نفس التاريخ لعب النهضة عرص وبعد الحي، للرتاث منبًعا
مصادر تبني أن الغرب يف التاريخ فلسفة وتستطيع اإلنساني. بالطريق البحث، موضوع
الظاهريات وتعترب ونهايته، بدايته تحدد أن وتستطيع وتطوره، وبنيته األوروبي الوعي
اإليجابي الدور هذا للتاريخ يعد لم األوروبية، للحضارة املشرتكة القصدية اكتمال نفسها

.Science compréhensive الفاهم العلم ،Science explicative الشارح العلم 96
موجودة. الظاهراتية املؤلفات معظم وكانت ١٩٤٨م. عام طبعة أول صدرت 97

.Ibid., pp. 17–48 98
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الحقيقة، اكتملت الظاهريات يف التاريخ، فلسفة أو العقائدي الالهوت إياه أعطاه الذي
تطور يف دور للتاريخ أخرى ناحية ومن بذاتها، وموجودة التاريخ، عن مستقلة وأصبحت
املراحل هذه مجموع هو والتاريخ مرحلة، بعد مرحلة التاريخ، يف الوحي تجىلَّ فقد الوحي؛
بهذا دور إذَن للتاريخ يعد لم أيًضا، الوحي اكتمل فقد األخرية، املرحلة حتى السابقة
سابقة كنماذج التاريخ ويبقى الوعي، يستقل الوحي باكتمال ذكريات، مجرد يظل املعنى،
يف ومساهمة الحارض، يف للفعل وكميدان املايض يف والفشل النجاح تجارب عىل يحتوي

الوحي. تطور تاريخ يف حلها إذَن التاريخ ملشاكل املستقبل. يف مساره تحقيق

التطبيقية99 الظاهريات حدود (4)

تطوير أجل من داخليٍّا النقد يكن ولم تطبيقها، أثناء الظاهريات نقد دائًما تم لقد
الفلسفية لالفرتاضات طبًقا خارجيٍّا بل لنفسها، هي أرادت كما محَكم علم إىل الظاهريات
جذرية اكتشاف عىل قادر غري الحكم عن التوقف إن مثًال قيل املسبقة، العقائدية أو
تأكيد إلعادة «الرد» من الهروب أجل من تمهيدية خطوة هنا الجذرية وتعني القصدية.100
ألنه كاٍف غري فهو األخري»، «الحامل مفهوم ضد اليشء نفس وقيل املدرسية، الواقعية

الخام.101 الواقعي سياقه عن منفِصل
وكيف املستويات. بني التمييز ينقصها «الرد»، يف غامضة بأنها الظاهريات نُقدت وقد
مستوى هو املطلوب واملستوى أصلية؟ بتمييزات تبدأ أنها مع التمييز الظاهريات ينقص
من املسار ويوصف املدرسية،102 الفلسفة أو العقائدي الالهوت عنه يدافع الذي املفارقة
(الساذجة) الخام للواقعية طبًقا غامضألنه بأنه األخري الحامل — العالم إىل األفق — العالم

واضح؟103 العالم هذا وهل هنا. موجود الحامل — العالم املدرسية للفلسفة

.Ex. Phéno., pp. 181–90 99

.S. Breton: op. cit., p. 60 100

.Ibid., p. 82-3 ،Le dernier substrat األخري الحامل 101
.Ibid., p. 61 102

.Ibid., p. 134 103
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االستنباطية والعلوم الظاهريات، ونموذجها النظرية العلوم بني التمييز واعتُرب
الظاهريات وضعتها وقائع بعلوم الخالصللمطالبة للعقل كمطلب الرياضيات، ونموذجها

املدرسية.104 الفلسفة يف السابقة للواقعية النقد هذا د ويمهِّ قوسني، بني سلًفا
للظاهريات املستمر اإلظهار أجل من ممكن للظاهريات املتأخر التطور ونقد
األنطولوجيا يف واملنطق الظاهريات بني التكامل واستُبعد الخالصة،105 الرتنسندنتالية

الوجودية. والفلسفة الظاهريات بني التكامل عن دفاًعا الظاهراتية
مثل فاللغة االهتمام؛ دائرة خارج قوسني، بني الطبيعية اللغة الظاهريات تضع ولم

لإليصال. أو للتعبري إما رضورية وهي أوىل،106 بداهٌة الكوجيتو
وال موضوع، ظاهريات منها أكثر ِفعل ظاهريات الرتنسندنتالية الظاهريات وظلت
القديم،107 األنطولوجيا تاريخ البحثيف يف األصيل املعطى إىل الظاهرياتكعود تطبيق يمكن
املنهج يف األصيل إىل العود وترك للتاريخ، مكانه وترك للمعطى، مصدًرا الشعور يعد ولم
البداية تعد ولم الظاهرة،108 مضمون يضيِّق ألنه مستهجن» «اشمئزاز ب الظاهرياتي

البداية. نقطة هي وحدها األشياء للبحث،109 كمنهج مقبولة املطلقة الجذرية
يعني وال نفسها.110 الظاهريات تفسري آلخر حني من التطبيقية الظاهريات وتعيد
املقاصد حتى األعماق يف الغوص ولكن أخرى، بطريقة اليشء عن التعبري تفسري إعادة
الرتنسندنتالية الظاهريات تفسري حد إىل التطبيقية الظاهريات وتصل للعلم، املعلنة غري
األمام. إىل يدفع بل الوراء إىل الرجوع إىل الظاهريات تفسري يؤدي وال املوقف، إلعداد
املدرسية، بالفلسفة يتعلق ما املايضخاصًة بقايا عىل الظاهريات يف العثور املقصود وليس
التكويني بني الظاهريات تمييز وليس الفلسفة، لتاريخ كاكتمال الظاهريات رؤية بل

.Ibid., p. 71 104

.Ibid., p. 73 105

.C. Piguet: op. cit., p. 168 106

.E. Fink: Zur Ontologischen fruhgeschichte von Raum, Zeit, Bewegung, p. 2 107

.Ibid., p. 40 108

.Ibid., p. 5 109

.S. Breton: op. cit., p. 180 110
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خاص تمييز هو بل الرضورية، والصفة املاهية بني املدريس للتمييز اسرتجاًعا والتتابعي
محدد.111 ميدان يف الخلط توضيح إىل يهدف

النتائج اسرتجعت وقد فيها،112 نة متضمَّ حقائق كتفسري الظاهرياتي املنهج ويُطبق
أوضح.113 ظاهريات تصبح كي رتها وطوَّ قبل من الظاهريات عليها حصلت التي

مكانها القديمة املصطلحات ترتك وأحيانًا الظاهراتية،114 املصطلحات واستعملت
بطريقة الظاهرية اللغة وتُستعمل األشياء، جوهر يف تغيري دون الجديدة للمصطلحات
الستقاللها مراعاة دون املدرسية الفلسفات بلغة وتختلط مالئمة، ألنها تعسفية
ليس الفيزيقية للعلية املعارض والباعث معنًى، استعارة هي لفظ واستعارة وتوجهها،115

ويشء.116 معنًى أيًضا بل لفظ مجرد فقط
الظاهريات يف Vor املقطع له يرمز الذي السابق عن البحث باستمراٍر ويظهر

األصلية.117 معطياته من ابتداءً للموضوع مسبق بفهم وتبدأ التطبيقية،
املوازية بالتمييزات الخاص بجهده الباحث إليها يصل التي التمييزات أحيانًا وتلحق
الظاهريات من مبارشة ظاهريات لفظ يستعار وأحيانًا الظاهرياتي،118 املنهج يف واملشابهة
الحاجة وقت الظاهراتية التمييزات وتُستعمل بنفسه،119 الباحث وجده يشءٍ عن للتعبري
أو علمية فلسفة، كل يف الثالثة املراحل كل وتُستعمل النفع،120 بعض تقدم وعندما
انتقاء يمكن وكان إليها.121 حاجة يف الشخيص البحث ألن ظاهراتية؛ أو شعرية-دينية
املفاهيم استعمال إذَن يتم لم إليها، حاجة يف البحث كان لو األخرى األفكار بعض

.Ibid., p. 41 111

.A. De Waelhens: op. cit., p. 35-6 112

.S. Bretom: op. cit., pp. 27-8 113

.Ibid., pp. 18-9 114

.Ibid., p. 32 115

.Ibid., p. 41 116

.E. Fink: op. cit., pp. 1–13 117

.S. Berton: op. cit., p. 48 118

.Ibid., p. 54 119

.Ibid., p. 9 120

.Ibid., p. 188 121
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تعبري واستُعمل خالص، نفعي دافع أجل من بل للباحثني داخيل اقتناع عن الظاهراتية
تحليل واستُعمل للشعور،122 خارجي عامل دور لتربير التطابق» عدم أجل من «املالء
يف مرٍض تعبري األلفة» «أفق فتعبري نقد؛123 أي دون الباحث مقاصد مع اتفاق يف آخر

منه.124 االستفادة يمكن الظاهريات
جوانب أحد يف ا جدٍّ خاصة نقطة اختيار الظاهرياتي املنهج تطبيق يعني وال

منها.125 االستفادة أجل من الظاهريات
مثًال بأكمله، عالم باكتشاف تسمح مقولة أحيانًا تُستخدم التطبيقية الظاهريات ويف
األصلية» «الحالة تعبري استُخدم وكذلك إليه،126 يشار يشء عىل للعثور «أفق» لفظ استُعمل
املنهج بأن للقول كافية املستعَملة األساسية املوضوعات تكن فلم التعبري.127 يف كنمط عَرًضا
ليس ولكنه رئييس، تعبري الحي» «الزمان تعبري أن صحيح تطبيقه،128 تم قد الظاهرياتي
يمكن تعسفيٍّا اختياًرا يكون بعضها اختيار فإن كلها املوضوعات تؤخذ لم فإن وحده،

الباحث. للظاهراتي املسبقة االفرتاضات بواسطة توجيهه
التحليل نتيجة بني مقصود أو عَريض اتفاق يحدث ثم لفظ تحليل يتم وأحيانًا
هذه عن دائًما ويُعربَّ للتعبري، كنمط الظاهريات تُستعمل وبرسعة الظاهرياتي، والتحليل
«تحضري» لفظ ويتفق مؤسسالظاهريات».129 يسميه ما «وهذا بعبارة التطبيق يف الطريقة
كما للمكانية الالمحدود» «التطور أما الظاهرياتي،130 الشخيصوالتحليل البحث بني عَرًضا
والالنهائي بإرصار، تأسيسها يراد التي الشاملة الرياضيات مطلب فإنه الظاهريات تبني
القاعدة تكون وأحيانًا تربيًرا.131 أو تأييًدا السابق املفهوم يف يجده الباحث يريده الذي

.Ibid., p. 218 122

.L’Horizon de Familiarité األلفة أفق .Ibid., p. 224 123

.Ibid., p. 238 124
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الشارح» «االعتبار تعبري يعني مثًال الوقت، نفس يف يشء كل تقول للغاية متسعة املطبقة
أو «الرد» بعد ثالثة كلحظة اإليضاح» «منهج اعتبار يمكن تقدير أقىص وعىل يشء،132 كل

«التكوين».
«األفق»؛134 مفهوم استُعمل دائًما،133وكذلك الظاهرياتي «الرد» استُعمل وقد
وتعيني قاعدة،135 منه أكثر مفهوم األقىص» «الحامل فكرة. دائًما هي املطبقة فالقاعدة
للمنهج قاعدة أي تطبيق دون آخر بلفظ اليشء نفس عن التعبري هو أقىص كحامل العالم

خاص. ميدان يف
يعني فالتطبيق آخر؛136 يشء فيه يشء واستلهام يشء الظاهرياتي املنهج وتطبيق
الدراسة، ميدان يف منهجية أزمة لحل تغيري أي ودون مجموعه يف الظاهرياتي املنهج أخذ
أو مفهوًما أو قاعدة الظاهرياتي، املنهج من جزء أخذ يعني منه يشء استلهام العكس وعىل
التطبيقية الظاهريات يف الدراسة، ميدان يف عيب تربير أجل من قلبها حتى أو فكرة تغيري
… وقاعدة وميدان وفكرة ومفهوم وتصور ومقولة موضوع بني خلٌط باستمرار هناك
سابق تحديد دون النظرية الظاهريات تصورات إحدى تطبيقية دراسة كل وتستعمل إلخ،

الشامل.137 الظاهرياتي املنهج يف لوضعها
صحيح نفسه. الظاهرياتي املنهج اختفاء هو التطبيقية الظاهريات وخطورة
الظاهريات عىل تحافظ ولكنها للظاهريات، رضورية نتيجة العيانية األنطولوجيا أن
املوضوع إىل للوصول باملوضوع البداية الرضوري من ليس بداية، كنقطة الرتنسندنتالية
للفعل كظاهريات الرتنسندنتالية الظاهريات تستطيع الفعل، إىل للوصول بالفعل البداية أو
ظاهريات عن البحث يؤدي وقد كذلك، تصبح أن دون للموضوع ظاهريات إىل الوصول
القيام وإن ، حاالٍّ منهًجا باعتباره الطريق عن نفسه الظاهرياتي املنهج إخراج إىل مفارقة

«الرد». وينتهي القوسني، يرفع املادي الحدث بظاهريات

.Ibid., p. 25 132

.E. Levinas: Totalité et Infini, pp. XVIII 133
.Ibid., p. 15 134

.L’ultime Substrat األقىص الحامل .Berton: op. cit., p. 28 135

.Ibid., p. 7 136

،Thème موضوع التفسري. الثالث: الفصل الثاني، الباب يف بعد فيما اإلمكان قدر النقص هذا يسدُّ 137

.Notion مفهوم ،Concept تصور ،Catégorie مقولة
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التطبيقية للظاهريات الراهنة الحالة ثانيًا:

الالعقيل، مثل: املسبقة االفرتاضات تربير دائًما هو التفسري صحة يهدد الذي والخطر
والبداية بالحلول، يتعلق فيما نفسه الظاهرياتي املنهج يختفي بحيث املطلق، املفارقة،
مقنع، ديني إيمان عىل قائًما كان لو تربيًرا العقيل يصبح العقيل،138 التحليل أو الجذرية
أو والوجود الفكر بني كانفصال اليومية الحياة يف عليه العثور تم لو حقيقة ويصبح
من مفروضة كانت لو «هللا» لوجود تربير املفارقة وكذلك األنطولوجيا، إىل معرفية كقفزة
الحلول داخل باملفارقة التصديق أمكن إذا أما الظاهرياتي، الحلول حساب عىل الخارج
الظاهرياتي.139 املنهج اختفاء ثَم ومن التربير، خطر يُستبعد األفضل نحو مستمر كتقدم
محضة خارجية كنزعة املفارقة وتصور خالص. ديني مطلب املفارقة إىل الحاجة إن
للوحي مطلب ِرصفة داخلية كنزعة املفارقة تصور أن حني يف العقائدي، لالهوت تربير
الظاهرياتي املنهج يف الحلول بنقد العقائدي الالهوت يف املفارقة تربير يف والرغبة ذاته،140
الظاهرياتي، املنهج يف الحلول طريق عن الوحي يف الحلول فهم محاولة من ذكاءً أقل
وليس اليومية الحياة يف والحرية االنفتاح من التأكد يمكن «املتعايل»؟141 يعني فماذا
حلول بمعنى «املفارقة» لفظ الظاهريات استعملت وإذا خارجية،142 كنزعة املفارقة
املجال إلفساح برسعة املعنى هذا يُستبعد املشرتك، الذاتي أو الذاتي الشعور يف املطلق

الخارجية.143 للنزعة
طبيعي كتطور التطبيقية الظاهريات بني ا تامٍّ فصًال فاصل خط وجود الصعب ومن
رسائلهم يف الباحثون بها يقوم التي التطبيقية والظاهريات الرتنسندنتالية للظاهريات
تمتد لهم، تقدم أن منهًجا، أو نظرية الظاهريات، تستطيع مما مستفيدين الجامعية
تطبيقها يف نفسها الرتنسندنتالية الظاهريات تطور إىل نفسها التطبيقية الظاهريات

الفلسفية. البحوث يف الجزئي

.A. De Waelhens: op. cit., p. 34 138

E. Levinas: الالمرئي يف كرغبة La Transcendance املفارقة تفسري تم لذلك .Ibid., pp. 71–85 139

.Totalité et Infini, p. 87-8
.S. Berton: op. cit., p. 87-8 140

.L’Au-delà املتعايل .Ibid., p. 127 141

.Ibid., p. 139 142

.Ibid., pp. 202, 242 143
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الظاهريات تأويل

يف الحال هو كما التطبيقية، الظاهريات عتبة عىل الثانوية الدراسات تصل وقد
باقي مثل التاريخ يف فلسفية كنظرية الظاهريات وتُستعمل وبنيتها،144 الفلسفة تحليل
صحيح رؤيتها.145 يصعب حتى النظريات مجموع داخل الظاهريات وتضيع النظريات،
نظرية مجرد تصورها من أفضل وهو العامة، الفلسفة يف كحل الظاهريات تأويل تم أنه
يف حلولها تجد التي هي العامة الفلسفة يكفي، ال هذا ذلك ومع الفلسفة، تاريخ يف
االتجاهات كل املستعملة الظاهريات وتشمل له، واكتمال التاريخ لغائية كتحقق الظاهريات
تعطي نقدها، يسهل حتى إلخ؛ … والنفسية واألنطولوجية، الرتنسندنتالية، الظاهراتية؛

صدقها. من يتحقق عيانية نتائج التطبيقية الظاهريات
وكانت العلم،146 نظرية يف كحل الظاهريات استُعملت املعرفة نظرية عن وبعيًدا
علم هي الظاهريات ذلك، ومع الخالصة. الصور وبإثباتها الفعل إىل بإحالتها أهميتها
فلسفة يف مساهمتها يف الظاهريات تخرج وأحيانًا العلوم، لفلسفة للعلوم فلسفة هي العلم،
فكيف حدسية، الرتنسندنتالية الظاهريات كانت وإذا آخر، شيئًا وتصبح إطارها من العلم
والعلوم اإلنسانية العلوم بني تواصًال تمثل قد االستنباطية؟147 للمعرفة ظاهريات تصبح
حي. والثاني صوري، األول اإلنسان؛ يف التفكري غري املادة يف التفكري ذلك، ومع الطبيعية،
واحدة فلسفية ملشكلة كحل الظاهريات استُخدمت وبنيتها الفلسفة من طموًحا وأقل
فلسفة يف املوضوع ظاهريات من الظاهرياتي الوصف واستعري املعرفة،148 مشكلة هي
الرتنسندنتالية الظاهريات من برسعة القصدي املستوى وانتقل الروحي»،149 «الوجود
وهكذا واملدرسية،150 اليونانية الوجود فلسفات بكل مروًرا الظاهراتية، األنطولوجيا إىل
نظرية داخل وبتأثريها خارجها، ذاتها بإسقاط الطبيعي مسارها عن الظاهريات خرجت

تكون. أن أرادت كما النظرية نظرية تكون أن دون للمعرفة، ممكنة

.R. Vancourt: La Philosophie et sa structure, I, Philosophie et Phénoménologie 144

وليس بالفلسفة يتعلق ألنه خادع؛ عنوان والظاهريات» «الفلسفة األول الجزء عنوان فإن ثَم ومن 145

فلسفي. تأمل لكل للغاية شائًعا «الظاهريات» لفظ أصبح وقد بالظاهريات،
.J. T. Cavailles: Sur la Logique et la Théorie de la science 146

.S. Bachélard: La Conscience de Rationalité, pp. 178–210 147

.A. Brunner: La Connaissance Humaine 148

.N. Hartman هارتمان فلسفة هي وهذه .Ibid., pp. 61–70 149

.Ibid., pp. 135–54 150
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التطبيقية للظاهريات الراهنة الحالة ثانيًا:

كمشكلة دراستها يف ما فلسفية ملشكلة الظاهريات حلوُل كبري حد إىل ساهمت وقد
ال بنية يف «القبيل» مفهوم تحليل تم فقد للفلسفة؛ كتاريخ منها أكثر وكحقيقة فلسفية

والعالم.151 واإلنسان، الذاتي، والقبيل املوضوعي، القبيل تاريخية،
من واملسار «األنطولوجيا»، إىل و«اإلبستمولوجيا» الوجود، إىل املعرفة تؤدي وهكذا
يف الصوري «القبيل» يوجد املوضوعي. «القبيل» مسار نفسه هو األنطولوجيا إىل الظاهريات
املادي «القبيل» ويوجد شاملة،152 كأنطولوجيا الرتنسندنتايل املنطق ويف الصوري املنطق
ويف الحيس اإلدراك يف املدَرك «القبيل» ويوجد الوجداني، الحدس ظاهريات ويف القيم يف
والعالم. اإلنسان التقاء نقطة هو مكوِّن كعنرص «القبيل» وأخريًا األنطولوجية، الظاهريات
املوضوعي «القبيل» بني الداخيل الجدل ويف بل الذاتي، «القبيل» تطور يف املسار نفس ويظهر
الشعور يف واملوضوع الذات وحدة الظاهريات أليست والعالم، واإلنسان الذاتي، و«القبيل»
نفسها الظاهريات توجد ولكن الظاهراتية، الحلول فقط تؤخذ لم العالم؟ يف الوجود ويف

الباحث. وعي يف كتوجه الخلفية يف
يلعب «القبيل» مفهوم أن صحيح «القبيل»، مشكلة من أكثر الظاهريات فإن ذلك ومع
أيًضا وصحيح الوحيد، املفهوم ليس ولكنه الصوري، املنطق يف خاصة الظاهريات يف دوًرا
الظاهرياتي، املنهج لتطبيق محددة نقطة الختيار دائًما مضطرة التطبيقية الظاهريات أن
واملوضوع املنهج. جوانب كل باستثمار تسمح تطبيق نقطة اختيار األفضل من ولكن
يف عنه املسكوت القصد هو للمنهج الرفيع املستوى نفس عىل يوجد الذي الوحيد التطبيقي

منها. نشأت التي البداية ونقطة بعينه، املنهج هذا

.Solutions حلول .M. Dufrenne: La Nation d’aprion 151

.Ibid., p. 85 152
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الثانوية، الدراسات الرابع: الفصل
النظرية1 والظاهريات

وكتاباتها األوىل، وكتاباتها الفلسفية، وبيئتها الظاهريات، مصادر اقرتبت وإذا
فعىل متفاوتة، بدرجات التطبيقية الظاهريات من وتطبيقها األخري، وتطورها املتأخرة،
هو النظرية الظاهريات عن األول املسئول إن النظرية؟ الظاهريات مسئولية تقع من

الثانوية. والدراسات للظاهريات الحايل التفسري
تفسري مشكلة هي فقط واحدة يف للظاهريات الحالية املشاكل تلخيص يمكن
نظرية دراسات تمت الظاهريات عرفت أن فمنذ الثانوية؛ الدراسات مشكلة مع الظاهريات
إىل تحويلها يف أو الداخل من فهمها يف سواء كبري، تقدم إحداث دون عديدة تطبيقية أو
وبطبيعة نفسها الظاهريات تجد األقىص حدها إىل للمشاكل ودفًعا تطبيقية، ظاهريات
النظرية الظاهريات حول الثانوية الدراسات يف األزمة هذه ومظهر تفسري، أزمة يف الحال

سواء. حد عىل التطبيقية والظاهريات
مجموعة منها أكثر للدراسة ميدانًا ن وتكوِّ منفصلة، مشكلة الثانوية الدراسات إن
الظاهريات فهم يف التعقيدات كل عن مسئولة وهي للدراسة،2 معني ميدان يف البحوث من
الباحث بني مبارش اتصال كل تمنع أنها الواضح ومن النظري، املستوى عىل وتركها
األوىل. ومصادره الباحث بني كثيف كستار بينهما وتتوسط الظاهريات، مؤسس ومؤلفات
املبارشة بعالقته باحث يستطيع وقد وحيوتها، «الطازج» طابعها الصادر هذه من وتُذهب

.Ex. Phéno., pp. 190–231 1

.Les Méthodes d’Exégèse, Preface II, pp. LXXI-LXXVIII 2



الظاهريات تأويل

طريق عن العمل ماهية إلدراك مستعد باحث من أكثر ماهية إدراك الرئييس العمل مع
وثقافته واحتياجاته مزاجه الباحث، إىل الثانوية الدراسات تنتمي آخر، باحث توسط
ويطلق الثانوية، الدراسات كل عىل كبري حد إىل ينطبق ما وهذا املؤلف، عمل إىل باإلضافة
التعريف أجل من الظاهريات حول أُجريت التي البحوث كل عىل الثانوية الدراسات اسم
أما التكوينية، الرئيسية أعماله ظهور بعد فلسفي بحث كل عىل تطلق كما للجمهور، بها
فهي الثانوية؛ الدراسات من تُستبعد فإنها غريهم عىل الفالسفة بها يقوم التي األعمال
للمذاهب الحارض يف املايض وقراءة املايض، يف الحارض قراءة طريق عن تأويًال تعطي

الفلسفية.3
ال السابقة الدراسة عىل واالعتماد نهاية، ال ما إىل غريها عىل تعتمد ثانوية دراسة وكل
ينترش النص فهم يف األول والخطأ صصاحبها، وتخصُّ سلطتها كانت مهما خطأ من يخلو
املؤلفات إىل أي األوىل؛ املصادر إىل بالعودة يُكتشف حتى أخرى إىل دراسة من برسعة

مؤسسها. عند نفسها الظاهراتية
منها نوع وكل واحدة، مشرتكة خصائص الظاهريات عىل الثانوية الدراسات ولكل
الدراسات تعي ذلك ومع الخاص، وضعها لها عليها دراسة وكل املتميزة، خصائصه له

ظاهراتي.4 فيلسوف بها قام ما إذا الخاصة مشكلتها الثانوية
النصوص وبني بينها املسافة بيان الثانوية الدراسات صدق من التحقق من والهدف
أحيانًا والدالة الدقيقة املالحظات هذه بعض استعمال يدل الوقت نفس ويف األصلية،

النتائج. نفس عىل منها عديد اتفاق عىل شهاداتها وأخذ عليها واالعتماد
منذ الظاهريات حول الدراسات كل تحليلها تم التي الثانوية الدراسات تتضمن وال
يف الرئيسية األعمال وبني بينها املسافة ببيان تسمح ممثلة عينات مجرد بل نشأتها،
باإلضافة واحد، باحث قدرات يتجاوز ما وهو لها، شامًال إحصاءً تمثل ال الظاهريات،
الدراسات هذه من عديًدا ألن ممثلة؛ عينة تكفي العمل، هذا إطار عن ذلك خروج إىل

و«نيتشه فكره» يف مقدمة و«نيتشه: لهيدجر، و«نيتشه» امليتافيزيقا» ومشكلة «كانط حالة مثًال هذه 3

لياسربز. واملسيحية»
لصحة ضامن عن تبحث التي أفكارنا بسبب مسطًحا االحتفاء كان سواء خيانة بذكرى احتفاء وكل 4

M. Murleau-Ponty: La فحسب يقوله أن هو أراد ما إىل ونقلله عنه البعد يوجب باحرتام أو لها ليست
.Philosophie et son ombre, Phänomenologica 4; p. 195
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عىل العامة النظرة هذه من والغاية تغريها، لن أخرى دراسة وإضافة النتائج، نفس تعطي
هي بل والباحثني، الظاهراتيني كبار من عديد أجراها وقد النقد، ليس املمثلة العينة هذه
األوىل املصادر مع املبارش اتصاله بعد باحث، كل عند وشائعة بسيطة مالحظات مجرد
يف والظاهريات الظاهراتيني ظاهريات بني االختالف هذا من يتحقق أن بعد للظاهريات،

مؤسسها.5 أعمال

عىل «رشح A. De Waelhens بحث أعقبت التي املناقشات يف Kelkel كلكل مالحظة تصنيف ويمكن 5

.Husserl, Cahiers de Royaumont, p. 167 اإلطار هذا يف الظاهريات» فكرة
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التطبيق1 نقاط أوًال:

نقاط: ثماني يف الثانوية الدراسات كل تصنيف ويمكن

الفلسفة. تاريخ يف فلسفية كنظرية الظاهريات إدخال (أ)
الفلسفة. تاريخ عن مستقلة فلسفية كنظرية الظاهريات عرض (ب)
املؤتمرات. أعمال يف وعرضها عدة، جوانب يف الظاهريات تفكيك (ج)

رئييس كمحور أو بداية كنقطة مركزي موضوع من ابتداءً الظاهريات عرض (د)
الظاهريات. يف

العلم. لكل شامل عرض دون الظاهريات يف واحد موضوع دراسة (ه)
أو معارصة أخرى فلسفية مذاهب مع كليٍّا، أو جزئيٍّا الظاهريات، مقارنة (و)

متأخرة.
فلسفية. أقنعة خالل من ورؤيتها الظاهريات عىل خارجية نظر وجهة إسقاط (ز)

خاص. موضوع يف دراسة يف الظاهريات حلول تبنِّي (ح)

فلسفية كنظرية الفلسفة تاريخ يف الظاهريات أُطرت ما رسعان مجَمل نحو وعىل
من بالرغم القرون، أرباع أو القرون أنصاف أو بالقرون يعد زمن يف الفلسفات باقي مثل

.Ex. Phéno., pp. 193–6 1
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تكون أن من بدًال الظاهريات ُقلبت ثَم ومن األوروبي؛2 للوعي تاريخ نفسها الظاهريات أن
الفلسفة.3 تاريخ يف فلسفة أصبحت للفلسفة تاريًخا

كل ينتهي أيًضا بل الفلسفة، تاريخ فقط فيه يكتمل ال كمنهج استقاللها فقدت
تساعد وقد التاريخ. دائرة يف داخل ولكنه كامًال العرض يكون قد إليه، الحضارة تطور
تقيض الوقت نفس يف ولكنها للجمهور، بالظاهريات التعريف عىل العروض هذه مثل
مع كليتها يف النظرية الظاهريات عرضت ما ونادًرا خالص، تاريخ إىل بتحويلها عليها
من تمت التي املتكاملة العروض من الهدف كان الدفينة، ملقاصدها وتفسري محَكم رشح
املقاصد عىل التعرف دون للجمهور بها التعريف أجل من الظاهريات تقديم هو قبُل

للتطبيق.4 كمنهج تصورها أو للظاهريات الدفينة
وقطعت مؤتمرات،5 عدة يف عديدة مرات للظاهريات املتكاملة العروض تمت وقد
أو أهمية األكثر رآه الذي الجانب عىل مشارك كل وركز عديدة، جوانب إىل الظاهريات
وأصبحت املؤتمرين، نظر وجهات من إليها النظر وتم الظاهريات، وحدة ضاعت أصالة،
ال تائًها موضوًعا وأصبح كلية، املوضوع اختفى التأويالت، من عديد بني خالفيٍّا موضوًعا
لم الذي املوضوع إىل النفاذ عىل وقدراتهم وعبقرياتهم املتأولني حماس وسط يُرى يكاد

وجود. له يعد
كنظرية ُعرضتيفشمولها الثانوية، الدراسات يف عديدة أنحاء الظاهرياتعىل ُعرضت
ُقدمت كما القصدية،6 تكوين من ابتداءً ُعرضت فقد مركزي؛ موضوع من ابتداءً علم أو
واالقرتاب الظاهريات انحرافمحور هو الدراسات هذه مثل وخطر العلم،7 فكرة من ابتداءً

فيها. جوهري غري جانب من منها

.Krisis, Erste Philosophie, I, II, Phänomenologische Psychologie يف خاص بوجه وذلك 2

ويمكن .G. Gurvitch: Les Téndances actuelles de la Philosophie Allémande, pp. 11–66 3

الفلسفة. مؤرخي من الظاهريات ُعرفت أن بعد دوِّنت التي الفلسفة تواريخ من أخرى أمثلة اختيار
.Loytard: La Phénoménologie 4

Les Problèmes actuels de la Phénoménologie, 1952, Husserl et la Pensée Moderne, 5

Phänomenologica, 2, 1956, Edmund Husserl (1859–1959), Recueil commuémoratif,
.Phänomenologica, 4, 1959

.Q. Lauer: Phénoménologie de Husserl, essai sur la Génèse de l’Intentionalité 6

.A. Muralt: L’Idée de la Phénoménologie, l’Exemplaisme Husserlien 7
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التطبيق نقاط أوًال:

موضوع عرض يمكن جوهري، موضوع من ابتداءً الظاهريات عرض من وبدًال
«الكوجيتو»، مثل موضوعات ُعرضت فقد للظاهريات؛ صورة إعطاء أجل من جوهري
وخطر الظاهريات،8 يف الرئيسية املوضوعات عرض أجل من املجتمع، القصدية، الشعور،
رد يف منطقية ملغالطة طبًقا أجزائها، أحد إىل الظاهريات رد هو الدراسات من النوع هذا

الجزء. إىل الكل
البعيدة، أو القريبة األخرى وبعضالعلوم الظاهريات بني عروضمقارنة عدة وُقدمت
تمت كما مهمة، نتائج إىل الوصول دون ولكن القديمة، أو املعارصة املختلفة، أو املتشابهة
متأخر تطور مجرد الثانية أن من بالرغم الظاهراتية واألنطولوجيا الظاهريات بني مقارنة
املعارصة العلوم وبعض الظاهريات بني خصوبة أكثر اآلن حتى مقارنات تتم ولم لألوىل،9

الوسائل.10 يف اختالف مع الغاية نفس يف الظاهريات مع تشارك التي املوازية
معرفتها أجل من والظاهراتيني والباحثني املؤرخني من اآلن حتى الظاهريات ُعرضت
مقاصدها يف ذاتها، يف أحد إليها ينظر ولم الفلسفية، النظريات خالل من ولكن داخلها من
خطًرا الظاهريات تمثل كانت التي السابقة النظريات أقنعة وراء من فقط ولكن األصيلة،

الجدلية.11 واملادية العقائدي الالهوت املعروفة األقنعة وأشهر عليها، مستمرٍّا

8• G. Berger: Le Cogito dans la Philosophie de Husserl.
• S. Berton: Conscience et Intentionalité.
• Toulemont: L’Essence de la société selon Husserl.
• A. Roth: Edmund Husserl Etische Untersuchungen.
• S. Bachélard: La Logique de Husserl.

9• E. Levinas: En decovrant L’Existence avec Husserl et Heidegger.
• A. DeWaelhens: Phénoménologie et Vérité, Essai sur l’évolution de l’Idée de Vérité chez

Husserl et Heidegger.
جيمس. ووليم هورسل بني وبرنشفيج، هورسل بني برجسون، مع هورسل مقارنة مثًال 10

واملاركسيون. التوماويون هم األقنعة حاملو 11

• La Plénoménologie, Journées d’études de la société Thomist, I, Juvisy, 12 September
1932.

• Tran-Duc-Thao: Phénoménologie et Matérialisme Dialetique.
• G. T. Desanti: Phénoménologie et Praxis.
• F. Jeanson: La Phénoménologie.
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الظاهريات تأويل

لهذه محتملة كمقاربة وُعرضت فلسفية، مشكلة إطار يف الظاهريات ُوضعت كما
بالرغم األخرى االتجاهات مثل ممكن فلسفي كاتجاه الظاهريات اعتُربت وهكذا املشكلة،
البنية فلسفة من وتقرتب باألصالة، الفلسفي االتجاه هي نفسها تعترب الظاهريات أن من

العلوم.12 فلسفة ومن اإلنسانية املعرفة ومن

12• R. Vancourt: La Phénoménologie et sa Sturcture, Philosophie et Phénoménologie.
• A. Brunner: La Connaissance Humaine.
• J. Cavailles: Sur La Logique et la Théorie de science.
• S. Bachéland: La Conscience de Rationalité, etude Phénoménologique sur la Physique

Mathématique.
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التطبيق1 طرق ثانًيا:

بصفات تتميز أنها إال طرق بعدة الظاهريات من تقرتب الثانوية الدراسات أن من بالرغم
بينها. تجمع مشرتكة عامة

للجمهور، الظاهريات تعريف وهو دورها، نشأتها منذ الثانوية الدراسات أدت لقد
الظاهريات تناول وتم الوجود،2 ميدان مجهوًال، زال ما مليدان اكتشاف وكأنها وقدَّمتها
نفس وأعيدت للوجود، كاكتشاف الطريقة بنفس الظاهراتية واألنطولوجيا الرتنسندنتالية
الرتنسندنتالية الظاهريات من الحقيقة مفهوم تطور تتبع مع الحقيقة مشكلة مع املحاولة

الظاهراتية.3 األنطولوجيا إىل
البيئة فهم عىل تساعد العموم،4 وجه عىل مفيدة أيًضا أنها العامة املعلومات وميزة
صورة ويعطون األستاذ، ذكريات التالميذ ويُحيي الظاهريات، فيها نشأت التي الفلسفية
من الظاهرياتي املنهج رؤية وتتم الفلسفي،5 لإلبداع أعطاه الذي وللدافع لشخصه حية

.Le Modes طرق .Ex. Phéno., pp. 196–209 1

.E. Levinas: En découvrant L’Existence avec Husserl et Heidegger 2

A. De Waelhens: Phénoménologie et Vérité Essai sur l’évolution de l’Idée de Vérité chéz 3

.Husserl et Heidegger
H. L. Van Breda: La sauvedage de l’heritage Husserlien et la foundation des Archives- 4

.Husserl, Phänomenologica pp. 1–42, 2
W. E. Hocking: From the early days of the “Logische” Untersuchungen, Phänomenologica, 5

.4, pp. 1–11



الظاهريات تأويل

ملست ألنها التالميذ بني الظاهريات وانترشت صداه،6 التالميذ وسمع شخصمؤلفه، خالل
السابق.7 الفلسفي الرتاث لكل محررة وأصبحت للشخص، إنسانية املستويات أكثر

مجموعة تضم التي املؤتمرات أعمال يف الثانوية الدراسات من به بأس ال قسم ويوجد
عروض العامة، املعلومات وفيها، معالجتها تمت التي الجوانب مختلف يف البحوث من
يف اإلنسانية العلوم تطوير يف مساهمتها الظاهريات، يف األساسية املوضوعات بعض حول
مع مقارنات الظاهريات، بمساعدة التاريخ يف الفلسفية املشاكل حلول الراهنة، مرحلتها
يف داللتها وأخريًا الظاهريات، بواسطة خاصة فلسفية تأمالت السابقة، الفلسفية املذاهب

األوروبية.8 الحضارة داخل أو الحارض العرص
تطور يف املتتابعة املختلفة املراحل فهم عىل املعارصة الذكريات بعض تساعد وقد
فالظاهريات مؤسسها؛9 مع بساعة ساعة عاشوها الذكريات هذه أصحاب ألن الظاهريات؛
ذكريات ذلك عىل تؤكد كما شخصه، عن تنفصل ال صاحبها، عند معاشة خربة الحقيقة يف
األستاذ من الشخصية االعرتافات وأيًضا الرسائل، من الهائل الكم ويُساعد أتباعه،10
به تشهد ما وهذا للظاهريات.11 الديني األخالقي التفسري عىل كبري، بشكل تالميذه، إىل

املخطوطات.
ملؤسس الضخم للعمل ا عامٍّ مخطًطا تعطي أن الثانوية الدراسات عروض تستطيع
دقيًقا بيانًا يعطي أن عرضه يستطيع استيعابه، القراء عىل يصعب والذي الظاهريات،
حياة عىل الدالة باملعلومات مملوءًا أحيانًا العرض ويكون وجيهة، مالحظة أو ونافًعا

وعمله. املؤلف
الفالسفة بها قام التي الثانوية الدراسات من للغاية ناجم كبري قسم هناك ذلك ومع
مثًال، بحرفه. وليس العمل بروح مبارشة الظاهرياتي املنهج ُطبق إذ الظاهراتيون؛
املستوى عىل بل االنفعال، مستوى عىل وال الذهن مستوى عىل ال العاطفة تُدرس لم

.W. Scharp: Erinnerungen an Husserl, Ibid., pp. 12–25 6

.L. Binswanger: Dank an Husserl, Ibid., pp. 64–72 انظر النفس، علم بتحرير يتعلق فيما 7

Husserl et la Pensée Moderne, Colloque de يف معالجتها تمت التي املوضوعات مجموع وهي 8

.1956, Phänomenologica, 2
.H. Plessner: Bei Husserl in Göttingen, Phänomenologica 4, pp. 29–39 9

.F. Kaufmann: Ibid., pp. 40–7 10

.K. Loewith: Eine Erinnerung an E. Husserl, Ibid., pp. 48–55 11
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التطبيق طرق ثانيًا:

ترى مجهرية فلسفة ببساطٍة والنتيجة الحية،12 الخربة مستوى عىل أي الظاهرياتي؛
وتبني الكرب،13 يف املتناهي رؤية تتطلب الحقيقة أن مع الحقيقة، داخل الصغر يف املتناهي
يُطبق التي اإلنسانية العلوم يف التقدم التطبيقية الظاهريات من القريبة الثانوية الدراسات
التجريبي الخالصواملنهج العقيل املنهج بني الطريق شق يكفي الظاهرياتي،14 املنهج فيها

اإلنساني. املستوى أي الحية؛ الخربة مستوى عىل للعثور الرصف
الرشوح وتشبه ل،15 تؤوِّ مما أكثر ترشح التكرار، يف أحيانًا الثانوية الدراسات وتقع
ليس املؤلف ذهن ففي اليونانية؛16 للفلسفة الرئيسية لألعمال املدرسية الفلسفة يف الالتينية
واملنطق الرتنسندنتايل، املنطق نحو بداية نقطة ولكن ، مستقالٍّ موضوًعا الصوري املنطق
نقطة هو الظاهراتية،17 األعمال من مجموعة بل واحًدا كتابًا ليس الظاهريات مؤسس عند
تطبيقها، ونقطة مصدرها بل الظاهريات ليسهو اكتماله، بعد الظاهرياتي للمنهج تطبيق
إىل تحولها الظاهريات عىل الثابتة املسقطة والصور نطاق، من أكثر الظاهرياتي واملنهج
يمكن ال التي العضوية وحدتها للظاهريات اجتماع، علم أو علوم فكرة إىل صوري، منطق
مستحيلة، ليست املرشوع هذا ملثل الفهم هذا وأخطاء عليها، مسقطة نظر بوجهات تفكيكها
أكثر الشارح عند مشاكل هي الشارح، يعطيها التي األهمية هذه املتناولة للمشاكل وليس
املتكامل بالعمل بالحرف، وليس بالروح الظاهريات تفهم للعمل، الرئييس املؤلف عند منها
تكرار مجرد الثانوية الدراسات يف تبدو كما الظاهريات عليه. مسقطة ثابتة بصورة وليس
واضح هدف تحديد دون الرئيسية األعمال يف الهامشية أو الرئيسية املفاهيم لبعض منظم
هو أوًال الفهم برهان، أو إثبات أو نفي أو تقييم دون الباحث يعرض العرض، باستثناء
وجهات وإسقاط عليه، العثور الباحث يريد ما وليس العلم، يف الدقيقة املقاصد عن بحث
أي قول عدم نقيض، طرَيف عىل الطريقتني وكال فهًما، ليس الظاهريات عىل خارجية نظر
الظاهريات إخراج الباحث وحاجة للعلم الدفينة املقاصد وتستطيع آخر. يشء قول أو يشء

.P. Ricoeur: Le sentiment, Phänomenologica 4, pp. 260–74 12

الثاني. الفصل التطبيقية، والظاهريات النظرية الظاهريات أيًضا انظر 13
.A. Gurvitsch: Sur la conscience conceptuelle, Phänomenologica 4, pp. 272–82 14

.Interprétation التأويل ،Explication الرشح 15
.S. Bachélard: La Logique de Husserl 16

الرتنسندنتايل». واملنطق الصوري «املنطق هورسل لكتاب حريف رشح هو هورسل منطق 17
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تم مثًال العميقة؛ داللتها إدراك دون عديدة أشياء تكررت فقد النافع، غري التكرار من
الحركة يف الداخلية عالقته إدراك دون الرتنسندنتايل» واملنطق الصوري «املنطق عرض

الرتنسندنتايل.18 إىل الصوري من النازلة
فلكل الخارج؛ يف بل الداخل يف ليست فإنها املشاكل بعض الظاهريات نت تضمَّ وإذا
كقصد، نفسه العلم يف يطعن ال وهذا عنها، الدفاع يمكن ال وقد النقدية، مشاكلها فلسفة
العمل مجموع يف لها داللة ال والتي تلك، أو الخاصة النقطة هذه إذَن املشكلة ليست
التطبيقية الظاهريات مثًال، ذاته للعالم العام التوجه بل العامة، التوجهات بل الظاهرياتي،
السكونية.19 الظاهريات مواجهة يف الحركية الظاهريات أو النظرية الظاهريات مواجهة يف
عىل إال رؤيته الظاهريات تستِطع لم ما رؤية أحيانًا الثانوية الدراسات وتحاول
ليس ولكن املشكلة، الظاهريات ت مسَّ ربما الالشعور،20 مشكلة مثل وذلك غامض، نحو
التحليل يف أو الدقيق باملعنى الالشعور» «فلسفة يف األهمية ونفس الدرجة نفس عىل
وتنتمي الصورة، إال تأخذ وال املضمون الثانوية الدراسات ترتك عام وبوجه النفيس،21
ترتك املضمون، إىل ينتمي الذي هو وحده اليشء الصورة، إىل املفهوم أيًضا وربما اللغة
محاولة ثم مشاكل إثارة مهمتها الشذرات، إال تأخذ األسايسوال الحدس الثانوية الدراسات

حلها.22
مثل تجاوزها نفسها الظاهريات تريد التي املشاكل إىل الثانوية الدراسات وتعود
بل به القيام الظاهريات أرادت الذي التقدم تعوق ثَم ومن والواقعية؛23 املثالية مشكلة
أو حلها أمكن حد أي إىل لبيان والواقعية املثالية مشكلة تناول يمكن صحيح وتؤخره.

.Muralt: L’Idée de la Phénoménologie, 3ème and 4ème Partie 18

.S. Breton: Consience et Intentionalité, pp. 231–67 19

.Fink. Krisis, p. 423–5 فنك كتبه الالشعور بمشكلة املتعلق النص 20
أكثر الشعور تحت عما النفيس التحليل ويتحدث .E. V. Hartmann فلسفة هي الالشعور فلسفة 21

A. De Waelhens: Réflexions sur une problématique أيًضا انظر الالشعور. عن يتحدث مما
.Husserlienne de l’Inconcscient. Husserl et Hegel, Phänomenologica, 4, pp. 221–37

M. بعد.» فيه نفكر ال زلنا ما فيها التفكري ميدان تحديد بل للفكر، أشياء امتالك ليس «التفكري 22

.Murleau-Ponty: Le Philosophe et son ombre, Phänomenologica 4, p. 196
R. Ingarden: De L’Idéalisme Transcendentale chez Husserl, Phänomenologica, z, 23

.pp. 204–15
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تحول كيف بل الجديد، إىل القديم تحويل هو الهدف ليس الظاهريات،24 يف إلغاؤها حتى
األبد وإىل واحدة مرة لالبتعاد واسعة بخطوة الجذرية البداية وقامت الجديد،25 يف القديم
عن مختلف عالم يف جزء كل ووضع جزأين، إىل اليشء بقسمة تبدأ التي املفرقة العقلية عن

اآلخر.26
وهي تاريخ، إىل تحويلها هو غريها مثل الفلسفة تاريخ يف الظاهريات وضع وعيُب
مؤسسها عند الظاهريات، فيه. الحقيقة اكتملت أن بعد عنه مستقلة أنها نفسها عن تعلن
تدخل أن يمكن مغلًقا، مذهبًا أو للعالم تصوًرا أبدا تصبح ولن البداية، يف إال ليست األول،
تاريخ يف مذهبًا ليست الظاهريات أن صحيح الحضارة، تطور يف يساهم كعلم التاريخ يف
أنهما عىل الحضارة وفلسفة التاريخ أخذ بل مهمة، حضارية داللة لها أن إال الفلسفة
للظاهريات التأويالت أهم بني ومن قبل، من اكتمل الذي الظاهرياتي للمنهج تطبيق نقطتا

الحضاري.27 التأويل
يف سواء الظاهريات، يف املحور انحراف يف سببًا الثانوية الدراسات تكون وأحيانًا
هي التي االصطالحية اللغة وتتحول ذاتها،28 األشياء يف أو املفاهيم يف أو املصطلحات
ويُصبح الثانوية، الدراسات يف كاملة نظرية إىل هورسل أعمال يف للتعبري أدوات مجرد
هو الذي اليشء ويصبح رئيسيٍّا، مفهوًما أهمية أكثر آخر رئييس ملفهوم مساعد مفهوٌم
املحور عن انحراف هي ثانوية دراسة كل بأكمله، عامًلا بأكملها منطقة من جانب مجرد
الرئيسية، املشاكل تخفي الرئييس، العمل يعطيه مما أقل تعطي هورسل، أعمال الرئييسيف
وتُفقد الرئييس، العمل عن الرؤية فتنحرف مزيَّفة مشاكل تثري الفرعية، املسائل وتتناول
تصور إىل واملفهوم فلسفة، إىل هة املوجِّ والفكرة نظرية، إىل املنهج وتحول اتجاهه، الفكر

للعالم. مغلق

برجسون. الحظ كما حلولها أحد املشكلة فإلغاء برجسون؛ طريق عن هورسل فهم أهمية هنا وتظهر 24

Phil. Merlan: Idéalisme, Réalisme, Phénoménologie, Husserl, Cahiers de Royaumont, 25

.pp. 382–410
إلخ. … خاص – عام عَرض، – جوهر وجود، – ماهية مثًال: 26

.G. Gurvitch: Les Téndances actuelles de la Philosophie Allémande, pp. 11–28 27

عند كانط محور انحراف األوروبية. الفلسفة تاريخ يف عديدة مرات املحور يف االنحراف هذا حدث 28

وتحول الهيجيل، اليسار عند هيجل وانحراف للعقل، وليس لإلرادة األولوية وأصبحت بعده، الفالسفة
.Désaxation املحور انحراف جدلية. مادية إىل املطلق الجدل
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دراسة توجد وال الظاهريات، جوانب بعض الثانوية الدراسات من كثري أبرزت لقد
التفكري أن صحيح منهج، يف تنظيمها محاولًة جوانبها كل حلَّلت اآلن حتى واحدة
الجذري التفكري هذا ولكن الطبيعي، باالتجاه يتعلق فيما خاصة جذري تفكري الظاهرياتي
النزعة تطوير يكفي وال ذاته.29 الظاهرياتي املنهج تكوين يف تمهيدية خطوة إال ليس
والغياب االستقالل الوحدة، الرد، املعتادة، الطبيعية النزعة اللغة، عديدة: نقاط يف الجذرية
مثل الظاهرياتي التفكري يف الجذرية والنزعة ميتافيزيقا. وكل مسبقة افرتاضات لكل

كحقيقة.30 استقالله والثاني التاريخ، إىل بالنسبة استقالله تبني األوىل خلوده،
مثال أخرى،31 جوانب من أكثر الظاهريات بعضجوانب أخرى مؤتمرات أبرزت وقد
الظاهريات، داخل عمل كل ظهور أو الفلسفة تاريخ يف للظاهريات الزماني الرتتيب ذلك
تعدد من وبالرغم تدريجيٍّا، تتكون التي للظاهريات أكثر فهٍم عىل الزماني الرتتيب ويساعد
أن ومع املتجانس، قصدها لها فإن والفلسفية، والنفسية واملنطقية الرياضية مصادرها،
كل فهم وهي أخرى قضية تربز كما بوحدتها، أيًضا تحتفظ فإنها تطورها للظاهريات
أو الظاهريات يف الرئيسية القضايا مثل أخرى موضوعات وعولجت قصًدا، باعتباره عمل

منها. ابتداءً الفلسفية التأمالت
كثرية عنارص الثانوية الدراسات يف الظاهريات يف رئييس موضوع تحليل ويحتوي
وصفت فقد بنقدها، الظاهريات عرض ويختلط الخاص، تطوره منها لكلٍّ متناثرة،
اختلطت كما للموضوع، كظاهريات وليست للفعل كظاهريات الرتنسندنتالية الظاهريات
دون التعبري، عىل قدرتها عدم مثل عابًرا نقًدا اللغة ونُقدت املختلفة، بتأويالتها الظاهريات
باللغة ينطلق فيما أو الظاهريات بلغة يتعلق فيما سواء فأكثر، أكثر النقد هذا يتطور أن

الحضارية.32 املناطق مختلف بني عديدة مقارنات وأهملت العموم. عىل

.M. Farber: On the meaning of radical refection, Phänomenologica 4, pp. 154–66 29

Sofia Vanni-Rovighi: E. Husserl e la perennita della Philosophia, Phänomenologica 4, 30

.Pérennité الخلود .p. 18–94
.Husserl: Cahiers de Royaumont, Philosophie III Colloque, 1957 31

A. De Waelhens: L’Idée Phénoménologique d’Intionalité, Phänomenologica, 2, pp. 115– 32

.29
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يضم تركيبي منهج من أكثر املفاهيم ح يرشِّ تحلييل بمنهج الظاهريات ُعرضت وقد
منها أكثر تطبيقي كمنهج بالظاهريات الوعي نقص وبسبب منهجية، قاعدة يف املفاهيم
عرضتركيبي محاولة تمت ولو خاصة، مفاهيم عدة خالل من عرضت فلسفية، أو نظرية
الظاهريات نشأة تتبع ويمكن قبل، من تحليلها تم التي املفاهيم تجاور يتعدى ال فإنه
الصاعدة حركتها عىل املحافظة مع مصادرها تجزئة يف الوقوع دون التكوين سبيل يف وهي

املكتملة.33 الظاهريات نحو
إال حلَّها يستطيع ال مشاكل الظاهريات يف الثانوية الدراسات تثري وأحيانًا
املجهر تحت منها كلٍّ لرؤية جزءًا العلمي االتجاه ويسود الخربة، وأهل املتخصصون
لعلم معمل الظاهريات وكأن الدقيق باملعنى وعلمية نفسية نظريات استنباط يف الرغبة مع
البداهة بمساعدة اليومية الخربات يف البسيط بالتأمل الظاهراتية التحليالت وقامت النفس.
التجربة عىل منها أكثر النظرة وقلب التأمل عىل الظاهراتية الرصامة وتنطبق والحدس،

العلمية.
املنهج قواعد هنا التقنية تعني وال االنتباه،34 بعض الظاهراتية التقنية وتستحق
هذه إىل ويضم املفاهيمي»، «الجهاز ومجموع الظاهريات لغة إىل تشري بل وتوضيحها،
للعمل الخارجي بالرتكيب يتعلق ما وكل الربهان، وطرق االستدالل مناهج أيًضا التقنية
عدة باستعمال أهميتها تبني أن الثانوية الدراسات تريد وأحيانًا التقنية، من أيًضا فهو

للغاية. بسيطة أشياء عن للتعبري مصطنع نحو عىل وتركيبها ألفاظ،
ألنه طبيعيٍّا؛ ذلك وكان كاملة، غري دائًما الظاهرياتي لعرضاملنهج محاولة كل وكانت
الرئييس، املوضوع أنه يُظن محدد موضوع يف بداية نقطة عن البحث الرضوري من كان
املنطق نحو الظاهريات هت وجَّ وقد الظاهريات. كل نحوها تتوجه نهاية نقطة وعن
وتعقيلها التجربة تنظري طريق عن املحاولة أما العلم،35 فكرة طريق عن الرتنسندنتايل
أن محاولة عبقريٍّا عمًال ويكون الشاملة،36 العقل الظاهريات نحو الظاهريات فوجهت

نفسها. املتكاملة الظاهريات النهاية نقطة كانت وإذا متعددة، البداية نقطة تكون

منطقية». «بحوث يف تام بوضوح الصاعدة الحركة هذه توجد 33
E. Levinas: Réflexions sur la Technique Phénoménologique, Husserl, Cahiers de Roy- 34

.aumont, p. 118–95
.Muralt: L’Idée de la Phénoménologie 35

.Q. Lauer: La Phénoménologie de Husserl 36
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علم كل منطق الظاهريات اإلنسانية، والعلوم الظاهريات بني وثيقة عالقة وهناك
نقد ويبني الظاهريات، بها مرَّت التي املراحل أحد النفس وعلم اإلنسانية، العلوم خاصًة
النفس علم الوقت نفس يف ُرفض وقد الخالص، نحو صاعدة حركة النفسانية النزعة
العصور مرياث وهو والبدن، النفس لثنائية كانت وقد العقيل، النفس وعلم التجريبي
من والتجريد الصورية الحضارة، تطور عىل وخيمة آثار الكوجيتو، فلسفة خاصًة الحديثة
واملادية األوىل الصورية عىل القضاء أدى وقد أخرى، ناحية من والشيئية واملادية ناحية،
بالنسبة الظاهرياتي النفس علم داللة وتتعدى الخالص»، «األنا يف التقابل إىل الثانية
الحضاري والتفسري الحضارة،37 كل إىل للموضوع البنيوي التحليل الحايل النفس لعلم

إحكاًما. التفسريات أكثر بني من للظاهريات
كل تحاول إذ النظرية؛ الظاهريات نحو كبري حد إىل الثانوية الدراسات ُدفعت وقد
تحويل إىل «الثقايف» العمل هذا ويؤدي األساسية، موضوعاتها إدراك الظاهريات عن دراسة
أن مع الفلسفة،38 تاريخ إطار داخل والنظريات األفكار من مجموعة إىل الظاهريات
موضوع كل تنظري اتجاه كل يريد ذاتها، األشياء إىل العود هو القصوى الظاهريات غاية
مع تتكيف وهي األصيل مضمونها الظاهريات نقدت ثَم ومن التصور-املفتاح؛39 يف مقدًما
مثل متسق مذهب يف املوضوعات مجموع ربط اتجاه كل يحاول ذاك،40 أو التصور هذا
للظاهرة التي الخاصية نفس له للبحث كمنهج صفتها الظاهريات ففقدت املذاهب، باقي

اإلنسانية.
عىل شك وال قادرة الظاهريات مغلق، كمذهب الظاهريات عرض هو الداهم والخطر
ولكن عقيدة، من وأقل مذهبًا، تكون أن ودون ملموس نحو وعىل فعليٍّا نفسها تقديم
فرضه ودون تدريجيٍّا املنهج هذا عرض ويمكن محددة، قواعد له للتطبيق كمنهج فقط

F. J. J. Buytendijk: La Sigmnification de la Phénoménologie Husserlienne pour la 37

.psychologie actuelle, Phänomenologica 2, pp. 98–113
اإلجرائي والتصور Thématique املوضوعي التصور بني Fink فنك به قام الذي التمييز مثًال 38

Cahiers de Royaumont, Philosophie No. III, Husserl. Fink: Les Concepls انظر .Opératoire
.Opératoires dans la Phénoménologie de Husserl, pp. 214–31

.Conceptualisation تنظري 39
.Travail d’Intéllectualisation الثقايف الفعل 40
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ولكن املنهج، إىل الدخول وهو آخر خطر وهناك كلية، يُرتك أو كلية يؤخذ واحد كمجموع
نحو له وموجًها العام، املنهج مضيًفا األخرى، الجوانب كل يستبعد واحد، جانب من
ولكن دقيق، علم فالظاهريات وطريق؛ مدخل العلم فكرة أن صحيح اتجاهاته.41 أحد
نقطة تكون أن دون املكتمل الظاهرياتي للمنهج تطبيق نقطة نتيجة الرتنسندنتايل املنطق
لالقرتاب آخر طريق الظاهريات فكرة أن وصحيح نفسه،42 الظاهرياتي للمنهج النهاية
هو الرتنسندنتايل املنطق يكون أن دون التكوين طريق يف وهو الظاهرياتي املنهج من
كانت الوصول نقاط ولكن دقيقة، الدخول أبواب كانت الظاهريات،43 يف املطاف نهاية

نفسها. الظاهريات وليست الظاهريات، من أجزاءً
الظاهريات تصوغ أن الثانوية الدراسات تعرضها التي النظرية الظاهريات وتحاول
العنارص من ممكن قدر أكرب تجميع تحاول الداخلية، بنيتها وتعرض مكتمل كمذهب
هي التطبيقية والظاهريات الظاهرياتي، املعمار تشييد بواسطته يمكن التي املتفرقة
من تبدأ ثم املنتصف حتى تبدأ باستمرار، تُعاد ولكن تكتمل وال تنتهي ال فلسفية عملية
دائًما، مفتوحة محَكم، علم أنها من بالرغم الظاهريات، وتظل يشء،44 كل ينتهي ثم جديد

لالستكشاف. جديًدا ميدانًا أو جديدة خربة دراسة كل تُعطيها
لكل القصدية الوحدة عىل املحاَفظة ت تمَّ لو ممكن أمٌر عمًال عمًال الظاهريات تحليل
وليست مستقلة حقيقة محكم» كعلم «الفلسفة لألعمال، العامة القصدية من إطار يف عمل
محاوالت هناك كانت الظاهريات قبل أنه صحيح االسم، هذا تحمل تاريخية محاولة مجرد

فكرة توجيه أجل من الوحيد، الطريق ليس وهو العلم، بفكرة الظاهريات Muralt مورا دخل 41

منها. وكجزء للظاهريات وحيد كاتجاه الرتنسندنتايل املنطق نحو هورسل، نموذج الظاهريات،
«بحوث يف الخامس املبحث يف اكتشافها بعد الظاهريات بيان ١٩١١م ُمحَكم» كعلم «الفلسفة اعتربت 42
«ظاهراتي توضيح عنارص السادس، املبحث ويف ومضامينها»، القصدية الحية «الخربات منطقية»،

.Eluicidation توضيح للمعرفة».
وكما للظاهريات، أول كبيان L’Idée de la Phénoménologie 1905 الظاهريات فكرة أيًضا اعتربت 43

ذلك. عىل العنوان يدل
خداًعا أو مصادفة ليس ذلك فإن مذهبًا، أو نظرية تكون أن قبل حركة الظاهريات كانت إذا 44

.M. Murleau-Ponty: Phénoménologie de la Imposture Perception, p. XVI
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يف عمل عمل تحليل بوضوٍح ويظهر محدودة،45 دائًما ظلت ولكنها املرشوع هذا لتحقيق
الرشوح.46

رؤية أي السابقة؛ الفلسفية النظريات عىل أحكاًما تصدر الظاهريات أن صحيح
وأُصدرت قيمة، أحكام بل واقع أحكام ليست ولكنها الحارض، واملايضيف املايض، الحارضيف
تكن لم وإذا الفلسفة،48 تاريخ يف للتقدم الحقيقي املعنى هو وهذا اسرتجاعي،47 نحو عىل
عن الدفاع أن صحيح للفيلسوف. بالنسبة صائبة فإنها الفلسفة، ملؤرخ صائبة األحكام
يمكن رحابة وأكثر اتساًعا أكثر أخرى حقيقة اكتشاف ولكن ممكن، التاريخية الحقائق
أنها مع العرص هذا نظر وجهة من جزئية أنها عىل ورؤيتها املايض حقيقة عىل إسقاطها
للفلسفة، صحيح تاريخ يوجد ال والحضاري الفلسفي العمل ويف عرصها.49 يف كلية كانت
توجد ال إنها إذ التاريخية؛ «الحقيقة» تهم وال الحقيقة، الكتشاف غائية عملية هناك ولكن
املقارنة الدراسة تقدير، أقىص وعىل لتفسريه، وخاضعة املؤرخ من مقروءة ألنها ذاتها يف
التاريخ. يف الحقيقة تقدم منظور من السابقة الفلسفية واملذاهب الظاهريات بني ممكنة
التاريخية املشاكل إىل إرجاعها دون للظاهريات التحررية الرسالة تحليل ويمكن
تسوده زالت ما الذي األوروبي الوعي ملسار جذري تغري الظاهريات أن صحيح الصغرية،
موضوًعا يعد لم فالعالم إلخ. … الصورية العقلية، النفسية، الروح؛ لفلسفة السلبية النتائج
مختلف يف الظاهريات أعطته الذي الحيوي بالدافع االحتفاظ ويكفي للحياة،50 بل للتمثل

الحالية.51 املنهجية املشاكل كل ولحل لتقدمها الستعماله اإلنسانية العلوم

K. Kuypers: La conception de la Philosophie comme science rigoureuse et les fonde- 45

.ments des sciences chez Husserl, Cahiers de Royaunont, pp. 72–94
الوحدة .A. De Waehlens: Commentaire sur l’idée de la Phénoménologie, Ibid., 143–69 46

G. Berger: Le Cogito dans la لنا تظهر التي القصدية الوحدة هي اإلنسان يتطلبها التي الوحيدة
.Philosophie de Husserl, p. 15

.Rétrospectivement اسرتجاعي نحو عىل 47

سقراط. عىل السابقني الفالسفة أنطولوجيا اكتشاف عىل هيدجر أنطولوجيا ساعدت 48

J. Wahl: Au sujet des jugements de Husserl sur Descartes et Locke. Husserl, Cahiers 49

.de Royaumont, p. 119–42
.E. Levians: La ruine de la Représentation, Phänomenologica 4, pp. 73–85 50

A. Schutz: Husserl’s. importance for the ُمرٍض نحو عىل «التقدمي» التأويل بهذا شوتز قام 51

.social sciences, Phänomenologica 4, pp. 86–98
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للغاية ضئيلة تكون وأحيانًا الظاهريات، عن تماًما خارجة النتائج تكون وأحيانًا
نتائج إىل أخذها ودون تطويرها دون مهمة مالحظات تتضمن وأحيانًا لها، بالنسبة
تريد التي الفلسفية املشاكل إىل الظاهريات تحيل التي تلك هي الخارجية والنتائج األخرية.
تعود التي تلك هي الضئيلة والنتائج قوسني. بني وضعتها التي أو تجاوزها الظاهريات
نفسها الظاهريات تعطي أن دون الفلسفة أو املنطق يف خاصة الجزئية املفاهيم بعض إىل
التي الصائبة املالحظات هي املضبوطة والنتائج الدفني. مقصدها األبد وإىل واحدة مرة
يمكن وكان تطبيقية. ظاهريات إىل النظرية الظاهريات تطوير إىل تؤدي أن يمكن كان
يقوم ملنهج املثالية الحالة أو املمثلة الحالة اكتشاف إىل «الواقعة-الفكرة» النموذج استخدام
إبراز رضورة إىل والصريورة الوجود وحدة تؤدي أن يمكن وكان العياني،52 الشامل عىل
نفسها الظاهريات كانت الذي املرشوع وهو السكونية، الظاهريات بجوار حركية ظاهريات

تحقيقه.53 يف تأمل
وأهمية بعينه،54 لشخص تقدمه عما مستقلة للعلم فائدة من الظاهريات تقدمه وما
هي املنهجية وأهميتها فيها، اكتمل الذي للتاريخ الكيل اإللغاء هي التاريخية الظاهريات
وأهميتها النهضة، عرص منذ األوروبي الوعي ملرشوع تحقيق هو يكون منهج صياغة

نهايته. يف وهو األوروبي للوعي تعطيه الذي األمل يف اإلنسانية
يتم لم الحظ ولحسن «هورسيل»، كصفة عديدة مرات «هورسل» اسم استخدم وقد
صحيح قريب، عن الحظ لسوء ذلك يأتي وربما «الهورسلية»، اسم اآلن حتى استخدامه
جماعة من دائم بحث هي عنه، مستقل علم ولكنها الظاهريات مؤسس هو هورسل أن
إىل ذاتها األشياء وال الحقيقة تنتمي وال ذاتها، األشياء إىل بالعودة للحقيقة مقاربة بحثية
والفلسفة مكتِشفها، باسم الحقيقة ارتباط األوروبي الوعي يف العادة جرت فقد «هورسل»،
باسم العلم يرتبط وال إلخ. … الربجسونية الهيجلية، الكانطية، الديكارتية، واضعها؛ باسم
بل الجاليلية. وليس وجاليليو النيوتنية، وليس ونيوتن الكبلرية، وليس كبلر فيقال سه مؤسِّ
الشخص وكأن والكونفوشوسية؛ والبوذية، املسيحية، مثل: نبيه باسم ارتبط أيًضا الدين إن

.L’Universel-conrnet العياني الشامل .Muralt: op. cit., pp. 337-8 52

.Ibid., pp. 338–44 53

M. Yamamoto: why I am interested in Phenomenology, Phenomenologica, 4, pp. 123– 54

.33
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الشخص عن مستقلة سلًفا معطاة حقيقة يكتشف وال الدين، أو الفلسفة يخرتع الذي هو
بني ومن بعضاملسترشقني، عند إال «محمدية» يُسمى ال الذي اإلسالم باستثناء أعلنها الذي
اإلحالة غياب يوضح ما وهذا للفلسفة، التشخيصاملستمر عىل قضت أنها الظاهريات مزايا
مستقالٍّ موضوًعا نفسها الظاهريات وتثبت الظاهريات، تستلهمها التي لألعمال الدائمة
أحيانًا الظاهريات كل تُعَرض ذلك ومع جوانبه،55 أحد والشخص مادي، مضمون كل عن

«هورسل».56 مؤسسها اسم من اشتقاًقا «هورسيل» صفة تحت

من الثالث الجزء يف عناوين وهذه الهورسيل. الرتنسندنتايل املنطق الهورسيل، الصوري املنطق مثل: 55

L’Exemplarisme الهورسيل النموذج الفرعي العنوان وأيًضا ،Muralt: l’Idée de la Phénoménologie
.Husserlien

.Lyotard: La Phénoménologie, p. 11–46 56
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تبني أنها مع التطبيق عىل عصية نظرية أيًضا الثانوية، الدراسات يف الظاهريات، وتظل
العميل، طابعها والحضارة والفلسفة املنطق معينٍة نقاٍط يف تطبيقها وبعد تكوينها أثناء
الدراسات يف فلسفة، مجرد وليس منهًجا أصبحت أنها أيًضا املكتملة الظاهريات وتبني
النظريات بني عرضالظاهريات يرتدد إذ االعتبار؛ بعني املالحظتان هاتان تؤخذ لم الثانوية
ل تحوَّ فقد تطبيقي، منهج يف الكل ينخرط أن دون والفلسفية والنفسية واملنطقية الرياضية

فلسفة.2 إىل والظاهريات نظرية، إىل والقاعدة مذهب، إىل املنهج
ميدان بني التمييز رضوريٍّا، كان وإن النظرية، الظاهريات يف الصعب من ذلك ومع
ناحية من والتكوين، الرد املنهج، وقاعدتَي ناحية، من املشرتكة والتجربة الخالص األنا
اإلنساني» «املحيط اآلخرين عالم يف هو الذي الشعور داخل يف الظاهرياتي فاملنهج أخرى؛
إيجاد أوًال الرضوري من ظاهرياتي منهج صياغة أجل ومن الطبيعية، البيئة األشياء، وعالم
واحد، مركز يف تشارك متداخلة دوائر بثالث تصويره يمكن والذي العالم، يف الشعور بنية
الطبيعية البيئة إىل وسطى كدائرة اإلنساني واملحيط صغرى، كدائرة الخالص األنا وتضم
األنا يف األوىل بدايتها يف وضعها دون املشرتكة الخربة تحليل إذَن يكفي ال كربى، كدائرة

.Ex. Phéno. pp. 209–16 1

.M. Murleau-Ponty: La Philosophie et son Ombre, Phänomenologica, 4, pp. 195–220 2
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يكفي وال ممكنًا، املنهج تأسيس يُصبح الشعور بناء وصف وبعد الذاتية،3 يف أي الخالص
نسيان «الرد» يف عديدة مستويات بني التمييز يربر وال «التكوين».4 دون «الرد» تحليل

ذاته. الرد من النهائية الغاية وهو «التكوين»،
يبغي لها، مناِقض منهج باستعمال أو منهج أي دون الظاهريات تُعَرض وأحيانًا
والتقدم األصالة يبغى والثاني داللة، بال التكرار إىل ينتهي ولكن الحياد األول العرض
الظاهريات عرض يكون وأحيانًا الظاهريات، جوهر عىل القضاء إىل ينتهي ولكنه العلمي
وهناك منهج، «الرد» أن حني يف نظرية الخالص» «األنا واملنهج. النظرية من خليًطا
فالتصورات املكتملة؛ والظاهريات التكوين طريق يف الظاهريات بني شيوًعا أقل آخر خلط
القصدية أن حني يف التكوين، سبيل يف الظاهريات إىل تنتمي والنفسية واملنطقية الرياضية
النفي الظاهرياتي؛ واإلثبات النفي بني ثالث خلط وهناك املكتملة، الظاهريات إىل تنتمي
بني رابع خلط وهناك الرتنسندنتالية.5 للمثالية واإلثبات النفساني، الشك ضد ه موجَّ
هي الظاهريات أن ومع أنطولوجية، ظاهريات إىل وتطورها الرتنسندنتالية الظاهريات
خلط وهناك الحالية، األنطولوجية االتجاهات عن مستقلة تظل فإنها األنطولوجيا أساس
أن صحيح اإلنسانية، العلوم يف التطبيقية والظاهريات النظرية الظاهريات بني خامس
مستقالٍّ يظل ذلك ومع اإلنسانية، للعلوم املنهجي الفهم تقدم يف ساهم الظاهرياتي املنهج
فلسفة يف أو واالجتماعية النفسية اإلنسانية؛ العلوم يف تطبيقاته إىل رده يمكن وال كمنهج،
الظاهريات شاركت ثم الظاهريات، اكتمال يف قبل من العلوم هذه ساهمت لقد التاريخ،
تطبيق يمكن وكامًال، مستقالٍّ علًما الظاهريات تظل ذلك ومع املنهجي، تقدمها يف بدورها

إليها.6 يرد أن دون اإلنسانية العلوم يف الظاهرياتي املنهج
عمل كل تحليل أمكن وإذا خصبة، بطريقة املنهج يؤسس كي عمٍل عمٍل تتبُُّع يكفي وال
الظاهريات تكوين لرؤية يكفي ال فإنه ومصطلحاته، وتصوراته مفاهيمه وإبراز حدة عىل
حركة أو اتجاًها تمثل بل عشوائية، مفاهيم ظاهراتي عمل كل يتضمن فال خطوة، خطوة

A. Schutz: Le Problème de l’Intersubjectivité Transcendentale chez Husserl. Husserl, 3

.Cahiers de Royaumont, p. 334–81
.H. L. Van Breda: La Réduction Phénoménologique. Ibid., pp. 307–33 4

.Lyotard: La Phénoménologie, pp. 11–42 5

.Ibid., pp. 47–121 6
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املجموعة مثل هها توجُّ أيًضا األعمال من مجموعة ولكل محدد،7 اتجاه نحو مستقطبة
الحضارية.8 واملجموعة الفلسفية، واملجموعة املنطقية،

مستوى تجاوزت ما إذا فائدة أكثر الظاهريات يف الرئيسية املوضوعات وتحليل
تطبيقات الظاهريات يف الزمان موضوع يجد تطبيقية، ظاهريات إىل النظرية الظاهريات
لو نفًعا أكثر املختلفة وأنواعه التكوين يصبح كما والدين،9 والجمال النفس علم يف عديدة

اإلنسانية.10 العلوم يف املستويات بني الخلط يسوده ميدان توضيح إىل التمييز هذا أدَّى
الظاهرياتي، للمنهج متعددة جوانب هي الثانوية الدراسات يف املوضوعات ومعظم
والتجربة العالم.11 يف داخًال ذاته الشعور بنية املوضوعية ذاتية ن وتكوِّ وميادينه، قواعده
ت تمَّ فلسفة تكون أن دون أويل وضوح وهي الظاهريات،12 يف آخر موضوع املبارشة
يف البحوث تقدم يف يساهم أن يمكن الوضوح هذا أن صحيح جهيد. بجهد صياغتها
أيًضا وصحيح بمنهجها، مرتبطة مستقلة حقيقة يصبح أن أيًضا ويمكن اإلنسانية، العلوم
«الشعور»، «الكوجيتو»، مثل: رئييس موضوع من ابتداءً الظاهريات عرض يمكن أنه
لذلك كمنهج؛13 منها أكثر كفلسفة الظاهريات العرض هذا يتناول ذلك ومع «القصدية».
الظاهريات تطور بني والقاعدة، امليدان بني واملنهج، النظرية بني كله التحليل يتأرجح
واألنا للكوجيتو الرئييس الوضع ويشري كمنهج، واكتمالها نفسه عن يبحث كطريق
اإلنساني العالم مركز الخالص، األنا إىل أي اليشء؛ نفس إىل الخاصة وحياته الرتنسندنتايل

التفسري. الثالث: الفصل الثاني، الباب بعُد فيما انظر 7
La Philosophie comme science rigoureuse (p. 11–8), حدة: عىل عمل كل Q. Lauer لوير يذكر 8
Die Idée der Phänomenologie, p. 149–59. Philosophie als strenge Wissenschaft, p. 59–62,
رشح للعقل، الشاملة الظاهريات عن الخامس الفصل وكل ،Nachwort zu meinem Ideen p. 166–72

.(p. 304–89) حدة عىل ل تأمُّ كل الديكارتية للتأمالت
Van Pearson: La notion du Temps et de l’EgoTranscendentale chez Husserl, Cahier de 9

.Royaumont, pp. 196–213
R. Ingarden: Le Problème de la constitution et le sens de la Réflexion constitutive chez 10

.E. Husserl, Ibid., pp. 242–70
.Q. Lauer: The Subjectivity of Objectivity, Phänomenologica 4, pp. 167–74 11

.L. Landgrebe: Von der Unmittelbarkeit der Erfahrung, Phänomenologica 4, pp. 238–59 12

للغاية. دالٌّ والعنوان ،G. Berger: Le Cogito dans la Philosophy de Husserl 13
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تحليل يف البداية نقطة هي والبداهة املنهج،15 خطوات أوىل هو و«الرد» الطبيعي،14 والعالم
ومضمونه.16 الشعور صورة

الظاهرياتي؛17 املنهج إليجاد الظاهريات يف عديدة موضوعات بني التمييز يكفي وال
قضية بني واملنهج، وامليدان النظرية بني رضوري تمييز هناك املوضوعات هذه فداخل
«الرد» أن حني يف لالستكشاف، ميدان الذوات بني املشرتكة الخربة ونظرية، ذاتها يف
عرض يتجاوز ولم باملنهج، يتعلق ومضمونه الشعور صورة وتحليل و«التكوين»
واملاهية، والداللة، الرد، أربعة: أسس عىل يقوم فلسفيٍّا مذهبًا كنظرية الظاهريات
املنهج يف قواعد إىل لتتحول الظاهريات يف األربع اللحظات هذه تكفي وال والقصدية.

الظاهرياتي.18
القصدية، اكتشاف الخربة، تنظري الظاهريات: لعرض لحظات خمس تفرتض وقد
الخمس اللحظات هذه تكون وال الشاملة. الظاهريات املنطق، تكوين املوضوعي، التحليل
يف تنظيمها دون الظاهراتية املؤلفات جوانب بعض فقط تتلخص بل محكًما، منهًجا

داخلها. حركاتها
تطبيقي، منهج إىل الظاهريات لتحويل الثانوية الدراسات املحاوالتيف من عديد وهناك
سبع للمنهج ووضع االجتماعية،19 العلوم يف وتطبيقه ظاهرياتي منهج إليجاد إحداها قامت

.Ibid., pp. 9–16, 91–117 14

.L’Analyse noético-noêmatique ومضمونه الشعور صورة تحليل Ibid., pp. 43–61 15

.Ibid., pp. 65–88 16

.G. Gurvitch: Les Téndances actuelles de la Philosophie Allémande, pp. 28–52 17

.W. Scapp: Erinnerungen an Husserl, Phänomenologica, 4, p. 4 18

لحظات: خمس بني املؤلف ويميز

اآلخر. بالبعض بعضها وعالقات املوضوعات عالم األشياء، املوضوعات، املوضوعي، (أ)
األشياء. حالة (ب)

األشياء. لحاالت املقابلة القضايا (ج)
األشياء. لحاالت املقابلة األحكام وأفعال األحكام (د)

التمثل الرؤية، الحيس، اإلدراك التمثل، مثل: بها العالم تمثيل يتم التي املعرفية األفعال دائرة (ه)
الشك. مسألة الفارغ،

.A. Schutz: Husserl’s importance for the social science, Phänomenologica, 4, p. 949 19
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األفعال كل خربة، إىل فعل كل إشارة سلًفا، مدرك مرشوع باعثه سلوٌك هو فعل كل قواعد؛
تيار يف اآلخر إدراك الجسد، خالل من األشخاص بني مبارشة العالقات اختياًرا، تتضمن
أن ويالحظ التقريبية، أبعاده له اجتماعي عالم كل للحضور، طريقة مجرد اآلخر الشعور،
الذوات، بني املشرتكة الخربة هو للظاهريات واحد ميدان إىل فقط تشري السبع القواعد هذه

االثنني. بني القواعد تتأرجح الدقيق، باملعنى والقواعد ميادين بني تخلط أنها كما
الظاهرياتي؛ املنهج وقواعد امليادين بني الرابطة شكٍّ بال هو القصدي والشعور
هذه بني العالقة القصدية وتمثل الطبيعي، والعالم اإلنساني العالم مركز هو فالشعور
«الرد» املنهج؛ قواعد تطبيق طريق عن ممكنًا القصدي التحليل ويصبح الثالثة، العوالم
للشعور، املادي الصوري والبناء الشعور، ومضمون الشعور، وصورة «التكوين»، ثم
القصدي.20 التحليل ضمن يدخل ذلك كل الرتنسندنتالية، والقصدية التكوينية والقصدية
منه االقرتاب يتم مرة كل ويف الظاهريات، يف الرئيسية العقدة الظاهرياتي املنهج ن يكوِّ
والواقعي املثايل التيارين بني خاصة نفسها الظاهريات تفسري حول السجال وسط يضيع

تفسريها.21 يف
الحدس أن صحيح ما، حدٍّ إىل محدودة الظاهرياتي املنهج من االقرتاب محاوالت ظلَّت
املختلفة املراحل عن التعبري ظاهرياتي، غري لفظ وهو الجدل، ويستطيع املنهج، صلب يف
يف حضوره بالرضورة، املعطى اليشء جوانب؛ خمسة الحدسعىل بناء من وبالرغم للرد،22
الربجماتي والدور أخرى، بأشياء اليشء تغليف لتنويعاته، الفارغ التوقع واملكان، الزمان
املنهج يف يلعبه الذي الدور لتوضيح تكفي ال فإنها اإلدراك؛ يف والتاريخي االجتماعي
حتى النفيس أو الطبيعي والتفكري الطبيعي، االتجاه رد جدل أن من وبالرغم الظاهرياتي،
فإنه الظاهرياتي للرد املختلفة املراحل إىل بوضوح يشري الرتنسندنتايل الظاهرياتي التفكري
األنا املنهج، وبميادين ثانية كلحظة بالتكوين مرتبط هو بل للمنهج، الوحيد الجانب ليس

الطبيعي. والعالم اإلنساني، والعالم الخالص،

.S. Berton: Conscience et Intentionalité, pp. 39–198 20

H. Reiner: Sinn und Recht der Phänomenologische methode, Phänommenologica, 21

Les Problèmes actuels de la يف Fink: L’Analyse Intentionelle de la Pensée speculative
.Phénoménologie

St Strasser: Intuition und Dialektik in der Philosophie, Husserl, Phänomenologica, 4, 22

.pp. 148–53
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الظاهرياتي املنهج بأن الثانوية الدراسات عرضتها التي النظرية الظاهريات وتوحي
مكتبية كصنعة تعرضه املناهج، باقي يف يحدث كما محدَّد ملوضوع طبًقا صياغته ت تمَّ قد
ذروة يف رفيع لتأمل كنتيجة وتفرتضه أخرى، بطريقة فكها أو عنارصه ربط يمكن
الظاهريات يف إلخ. … واألنطولوجيا وامليتافيزيقا، واملنطق، الرياضيات، اإلنسانية، العلوم
نقيض عىل اإلنسانية الطبيعة من ينبثق طبيعي كمنهج الظاهرياتي املنهج يبدو التطبيقية
دون فسحتها كل اإلنسانية للظاهرة يرتك ألنه املادية؛ أو الصورية املصطنعة، املناهج
دون الخاص مستواها يف أيًضا ويرتكها اآلخر، وترك واحد وأْخذ جزأين إىل ِقسمتها
العيانية، خصائصها من أيٍّا اإلنسانية الظاهرة من تنزع وال آخر، مستًوى إىل زحزحته

إلخ. … والفردية التنبؤ، عىل القدرة وعدم االنقطاع، مثل:
«جهازه إن بل تطبيقه، يف تعلم إىل يحتاج ال تلقائي منهج الظاهرياتي واملنهج
بوضوح صياغته قبل استعماله تم لذلك وعادية؛ مرئية بلغة استبداله يمكن املفاهيمي»
العقيل التنظري عن تندُّ التي اليومية الحياة تؤكده هة موجَّ أفكار أو قواعد أو تصورات يف
املنهج تطبيُق فرد لكل يتمُّ وباختصار الحياة، بعالم فرد كل يشعر العميل،23 والتحليل

اإلنسانية. الطبيعة من ينبع ألنه شعوري؛ ال نحو عىل الظاهرياتي
تطبيقي منهج إىل الظاهريات تحويل يف الثانوية الدراسات من النوع هذا ينجح لم
عرض محاولة أيًضا تنجح ولم بل الذهن»، لهداية «قواعد أو املنهج» يف «مقال طريقة عىل

للتطبيق.24 كمنهج الظاهريات

صياغتها. تتم أن قبل تلقائية ظاهريات كريكجارد مؤلفات يف توجد لذلك 23
املنطق للعلم، فكرة باعتباره املنطق العلم، فكرة أربع: لحظات يف الظاهريات Muralt مورا عرض 24

منهًجا. باعتبارها الظاهريات وليس الظاهريات داخل واملنطق الهورسيل، الصوري
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التفاسري1 معركة رابًعا:

فإنها له، ميزة األوىل، الدرجة من التلميذ وهو للمعلم، املبارش التلميذ معارصة كانت وإذا
عىل الرتدد أن صحيح املعارصة، بدعوى لها واحتكاره للظاهريات التفسري حق تعطيه ال
كثريًا املعلم ينرش لم إذا خاصة الحي، الشفاهي للرتاث املجال يفتح ومصاحبته املعلم
بالنسبة والغرور وربما والتفوق بالعظمة إحساس أي التلميذ يعطي ال ولكنه حياته، يف
كتابات إنقاذ شأن بلغ ومهما غروًرا،2 وأقل تواضًعا أكثر يجعلهم العكس عىل بل للتابعني،

الثناء.3 أو للمدح طلب أي دون نزيه وأخالقي فلسفي عمل فإنه املعلم
للتفسريات الفرصة الثانوية الدراسات خالل من النظرية الظاهريات أعطت وقد
أو الحرفية التقليدية، السلفية الظاهريات اآلن فهناك ظاهراتي؛ لكل الشخصية
«التحريفية»،4 التجديدية التحديثية التأويلية الظاهريات مقابل يف «األصولية»، حتى
التفسريات بني معارك وحدثت الشخصية. الظاهريات مقابل يف األصلية والظاهريات
نتيجة الظاهراتيني، ظاهريات وذهبت الوراء،5 إىل نفسها الظاهريات فيها تراجعت املختلفة

.Ex. Phéno., pp. 216–9 1

كتاباتهم. يف لهورسل املعارصين الظاهراتيني عند امليزة بهذه أحيانًا اإلنسان ويشعر 2

H. L. Van Breda: Geist und Bedeutung des Husserl, Archives, Phanomenologica, 4, 3

.pp. 116–22
.Authentique األصولية .Hétérodoxe التحريفية .Othodoxe «األصولية» أو «السلفية» 4

فلسفاتهم بتطوير املهمومني األتباع عند موجودة لهورسل مزدوجة بفلسفة القائلة الجريئة «الفكرة 5

G. Berger: Le له» واإلخالص للمعلم الدفني اإللهام عن التعبري من أكثر هورسل باستعمال أي الخاصة؛
.Cogito dans la Philosophie de Husserl, p. 15



الظاهريات تأويل

للحساب شخصية تأمالت وأصبحت األقىص، الحد إىل للظاهريات، املختلفة للتفسريات
أكثر فلسفات تظل فإنها وعمقها التأمالت هذه سمو من وبالرغم للظاهراتي. الشخيص
املنهج يتغري أال برشط ممكن املنظور الرتنسندنتالية. الظاهريات خاصًة ظاهريات، منها
ال ولكنها العالم يف وجود إىل تتحول أن للقصدية ويمكن جذريٍّا، تغيريًا نفسه الظاهرياتي
تشبه التي الحلول هي املمكنة الوحيدة املفارقة كانت، أيٍّا مفارقة إىل تتحول أن تستطيع
من تبدأ ألنها كان؛ أيٍّا رس إىل القصدية تتحول أن يمكن وال واألفضل، األكمل نحو املطلب

البداهة.6
تكامل عن فالدفاع الظاهرياتي؛ املنهج تطور التالميذ بني املعارك بوضوٍح وتبني
يجعل ذلك كل الشعور، أولوية ونقد النظري، والرد الرتنسندنتايل الرد املعلم، ظاهريات
من مرحلة كل يف أنه صحيح الجديدة.7 باإلمكانيات ومليئًا حيٍّا للمعارصة املوقع هذا
مستمرة،8 ولعمله لحياته القصدية الوحدة ظلت ذلك ومع منظور، هناك كان املعلم تطور
أيًضا هناك يشء، كل ليس وهذا السابقتني،9 املرحلتني للظاهريات األخرية املرحلة وتفرس
عنها تكشف كما الظاهريات أيًضا هناك بل املخطوطات، عنها تكشف كما الظاهريات

املعلم. يوميات
تصبح كي الظاهريات عىل غريبة مخططات أحيانًا الظاهراتيني الظاهريات وتُسقط
مواجهة يف اإلجرائية للتصورات فلسفة وضع عىل الظاهريات تعرتض ال ممكنًا، تفسريًا
هذا فإن الظاهريات عىل اإلجرائية التصورات أُسقطت إذا أما موضوعية،10 تصورات
مصدًرا اإلجرائية التصورات هذه تكون قد التفسري،11 قواعد من بسيطة لقاعدة مناقض
بني والصلة العلم، مركز ن تكوِّ التي الرئيسية املوضوعات من ليست ولكنها للظاهريات،

.S. Breton: Conscience Inteutionalité, pp. 267–89 6

.J. Hering: Edmund Husserl, souvenirs et Réflexions, Phanomenologica, 4, pp. 26–8 7

H. Spiegelberg: Perspektivenwandel: Konstitution eines Husserl Bildes, Phanomenolog- 8

.ica, 4, pp. 56–63
E. Fink: Die Spätphilosophie Husserl in der Freiburger Zeit, Phanomenologica, 4, pp. 99– 9

.115
E. Fink: Les Concépts Opératoires dans la Philosophie de Husserl, Cahiers de Royau- 10

.mont, pp. 214–41
.Concepts Thématiques موضوعية تصورات .Concepte Opératoires إجرائية تصورات 11
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التفاسري معركة رابًعا:

فلماذا الشعور».12 و«مضمون الشعور» «صورة بني نفسها هي و«املوضوعي» «اإلجرائي»
توضيح املمكن من الشك؟ موضع أصالة أجل من به املبارشواالنحراف الطريق عن االبتعاد
عن يخرج ذلك فإن إليها، تُعزى فلسفية لنظريات بداية نقطة تصبح أن ولكن الظاهريات،
الخاصة، وفلسفته ظاهرياته بتأسيس ظاهراتي كل يقوم واآلن الثانوية، الدراسات مهمة
التأويل، حدود عن يخرج ما فهذا للظاهريات تأويًال ذلك يُسمى أن أما الطبيعي، حقه وهذا
فمثًال الخاصة؛ مستوياتها عن الظاهريات موضوعات من كثري أُزيحت ذلك إىل وباإلضافة
من اإلجرائية التصورات فلسفة يف ولكنها املعيش، اليشء جهة من الظاهريات يف «الرباءة»

والتفكري.13 التأمل جهة
الظاهريات فالسفة يد عىل الظاهريات تطور بني فاصلة حدود وضع الصعب ومن
للمنهج الباحثني وتطبيق لهورسل، السابقون املساعدون وهم يها، مفرسِّ يد عىل تأويلها أي
لم إن تنويعاتها، إحدى أو نفسها الرتنسندنتالية الظاهريات يتابعون والذين الظاهرياتي
املختلفة االتجاهات إدراك يمكن ذلك ومع صغرية، شخصية بتنويعات أنفسهم هم يسمحوا
أو املوضوع، ظاهريات الرتنسندنتالية، الظاهريات مثل: الظاهريات تطور يف ساهمت التي
ومسألة متكامالن، والفعل فاملوضوع نفسها.14 الظاهريات داخل األنطولوجية الظاهريات
الوصفي والتحليل تعسفي، فلسفي وفصل فلسفية متاهة اآلخر عىل األولوية له أيهما
العالم اإلنساني، العالم الخالص، األنا الظاهريات؛ ميادين عن بعيًدا ليس اإلنساني للوجود
تحاول أن دون الظاهريات تفسريات بمشكلة الثانوية الدراسات شعرت لقد الطبيعي.
فهم تصحيح فقط التفسري ليس لها،15 صحيًحا تفسريًا يضمن لتفسريها قواعد إيجاد
مجموع تفسري يمكن كيف أي األساس؛ مشكلة وضع بل التحديد، وجه عىل أكثر أو تصور

الظاهرياتي.16 العمل

.Noême الشعور مضمون .Noèse الشعور صورة 12

.E. Fink: op. cit., p. 223 الرباءة البساطة، السذاجة، ،Naiveté 13

H. Conrad Murtins: Die Transcendentale und dir Ontologische Phänomenologie, Phä- 14

.nomenologica, 4, pp. 175–84
Muralt: L’Idée de la Phénomenologie, I, La notion de l’Intentionalité et L’Inteprétation 15

.de la Phénomnologie, pp. 9–11
الظاهريات». «تأويل الرسالة؛ هذه كتابة يف السبب هو وهذا 16
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األقنعة1 الظاهرياتمنخالل خامًسا:

األقنعة، خالل من الظاهريات لرؤية الثانوية الدراسات من به بأس ال جزء ُخصص وقد
من الظاهريات لرؤية املدرسية والفلسفة الظاهريات بني العالقة اإلطالق عىل تربر وال
عقلية وسائل واملاهية، القصد مثل املدرسية، الفلسفية املفاهيم كانت فقد قناعها؛ خالل
األنطولوجيا يف املعنى ونظرية الظاهريات يف القصدية أن حني يف ديني، غرض لخدمة
من الظاهريات ورؤية املجردة، الحقيقة عن تبحث مستقلة فلسفية مفاهيم الظاهراتية
للفلسفة اكتماًال نفسها ترى التي الظاهريات ضد ذاته حد يف املدرسية الفلسفة قناع خالل
تربيًرا املدرسية الفلسفة إىل الظاهريات تعود القناع هذا خالل ومن األوروبي،2 الوعي يف
الطبيعة يفوق وملا للوضوح، وليس للرس مفتوًحا املجال وترك العقيل، واستبعاد للدين،
الحكم عن للتوقف وليس املسبقة ولألحكام للحلول، وليس وللمفارقة للطبيعة، وليس
الظاهريات أن الغريب ومن الرموز.3 فك يف طريقة هي الظاهريات أن مع وللشكل، والرمز
خارجيٍّا تربيًرا ليست ولكنها مثايل، دين والعقالنية عقيل، دين فاملثالية أصيل؛ ديني حدس
عميق ديني حدس الظاهريات املدرسية. الفلسفة يف الحال كان كما التاريخية للعقائد
الذي املرشوع نفس النهضة عرص منذ الفلسفة لكل وكان املطلق، عن وبحثها بقصدها،

.Ex. Phéno., pp. 219–22 1

التوماوي املنظور نتبنى أن تماًما، النقيض عىل الفلسفية املذاهب تكون أال برشط الحق، لدينا إذَن «نحن 2
La Phénoménologie, Journées d’études de la société Thomiste, Rap- الظاهريات» عىل للحكم

.part de R. Kremer, p. 60
.Déchiffrage الرموز فك 3



الظاهريات تأويل

تصبح أن يف أيخطر الظاهريات تمثل وال األكمل، الوجه وعىل النهاية يف الظاهريات قته حقَّ
والتاريخية.4 العقائدية أغلفته عن الوحي معطى ر تطهِّ بل الدين، عن بديًال الفلسفة

الظاهريات لرؤية ثاٍن كقناع الجدلية املادية هناك الالهوتية العقائدية إىل وباإلضافة
هي أنها نفسها عن الجدلية املادية تعلن البداية ومن ورائه،5 من وتأويلها خالله، من
املليئة الظاهريات تلك يف بما األخرى الفلسفات مواجهة يف الصحيحة الوحيدة الفلسفة
ويف الجدلية. املادية الواقعية تقف الظاهراتية املثالية نقيض وعىل الداخلية. بالتناقضات
تطور أن الظاهريات تستطيع «الرباكسيس».6 العمل يقف «اللوجوس» النظرية مقابل
الفعل يدخل لم وإن أخرى، نظريات من خارجي تطعيم إىل حاجة دونما بنفسها نفسها
ليس و«الرد» مناِهضة،7 افرتاضات عىل تقوم الجدلية املادية فإن املثالية الفلسفة إطار يف
«الرباكسيس» عن البحث يكون وال العالم، يف للشعور الطبيعي الوضع بل مسبًقا، افرتاًضا

السلوك.8 أنماط بتحليل بل خطابي بقول
عنها، خارجية نظر وجهات خالل من الظاهريات الثانوية الدراسات تعرض وأحيانًا
استعمال األقل عىل أو نفسه الظاهرياتي املنهج استعمال دون عليها، غريبة وتدرسبمناهج
العالقة تحليل يف الستخدامها والواقع الفكرة بني العالقة تحليل تم مثًال مقارب. منهج
أو فكًرا ليست ألنها الظاهريات عىل غريب «جدل» ولفظ ومضمونها، الفكرة صورة بني
أخرى فلسفية نظرية من وقريب الظاهريات، عىل غريب لفظ واستعمال جدليٍّا، منهًجا
فلسفية مذاهب منظور من ورؤيتها عنها، غريبة إشكاالت إىل الظاهريات تحيل سابقة

تجاوزها.9 الظاهريات تريد أخرى
تقوله، أن تريد ال ما تقول فيها املعروضة الظاهريات تجعل الثانوية والدراسات
ال الظاهريات أن مثًال ديمومتها، من وتخرجها الظاهريات تطور من لحظة وتنتقي

.Ibid., pp. 63 4

.Tran-Duc-Thao: Phénoménologie et Matérialisme Dialectique 5

.Ibid., pp. 5–19 6

.J. T. Desanti: Phénoménologie et Praxis 7

.F. Jeanson: La Phénoménologie 8

Muralt: L’Idée de la Phénoménologie, أفالطون: إىل الظاهريات أحيلت «جدل» لفظ استعمال بعد 9
.3ème partie, La logique formelle Husserlienne, pp. 38–45
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األقنعة خالل من الظاهريات خامًسا:

كنقطة الصوري املنطق أخذت كمنهج، اكتمالها بعد إنها، بل صوريٍّا، منطًقا تضمن
الظاهريات «رد» تم وهكذا للظاهريات.10 مرادف ترنسندنتايل، منطق إىل لتحويله تطبيق
وراءها، الظاهريات تركتها خارجية مشاكل إىل وردت غريها، آخر يشء إىل عديدة مرات
شمولها يف الظاهريات عن تعرب ال جزئية وموضوعات تجاوزها، الظاهريات أرادت مشاكل
وتوجهات وتيارات تطورها، مع الظاهريات تجاوزتها سابقة ولحظات ومراحل واكتمالها،
إىل تتجاوزها ولكن هذا، كل هي الظاهريات أن صحيح كلها. وليس منها جوانب فيها

متكاملة. شاملة وحدة
الظاهريات مؤلفات من قراءتها يف صعوبة أكثر أحيانًا الثانوية الدراسات وتبدو
املوضوع، احتواء عىل قدراته بيان أجل من الباحث عند العلمية النعرة تسودها نفسها،
للدفاع ووسيلة مهارته، عىل ودليل الخاص، موقفه إلثبات وسيلة مجرد هي الظاهريات
رفيعة معرفة باعتبارها الظاهريات من فيخاف عل، من القارئ إىل ويُنظر الذات. عن

فهمها. إىل للوصول بمستواه يرتفع أن استطاع الذي الباحث وترهب تتجاوزه،
مستوى غري آخر مستًوى إىل الثانوية، الدراسات بواسطة النظرية، الظاهريات انتقلت
القصدية طريق عن والواقعية املثالية مشكلة تجاوز الظاهريات استطاعت فإذا الظاهريات،
ذلك أو هذا يف متشابهة، فلسفة باعتبارها الظاهريات، تأطري النظرية الظاهريات تحاول
التفلسف ويعني يتفلسف، كي ظاهراتي لكل مناسبة مجرد أصبحت املعريف،11 االتجاه
واإلكمال، التوضيح رشف له يكون حتى النقصفيها أوجه إىل اإلشارة أو الصعوبات إيجاد
لم التي التقليدية الثنائية تجاوز أجل من مخالف وبشكل جديد من السؤال يوضع كيف
أن كيف قبل؟ من اإلجابة عىل تحتوي السؤال وضع طريقة كانت كيف أحد؟ يالحظها
النظرية الظاهريات تبتعد أحد؟12 يوضحه لم ما وهو حلها طرق أحد هو املشكلة إلغاء
الجهاز من فشيئًا شيئًا مقرتبة الرئييس، حدسها عن الثانوية، الدراسات بمساعدة تدريجيٍّا،

.Muralt: L’Idée de la Phénoménologie, 3ème partie, La logique formelle Husserlienne 10

A. De Waelhens: L’Idée Phénoménologique de L’Intentionalité, Phanomenologica 2, 11

Husserl et la pensée moderne, pp. 115–29. R. Ingarden: De L’Idéalisme Transcendentale
.chez E. Husserl, Ibid., pp. 204–15

Bergson: Introduction à La Méta- وبرجسون هورسل بني عديدة منهجية تشابه أوجه هناك 12

أو بالحدس األشياء ملعرفة والخارج، الداخل بالطريقتني، يتعلق فيما خاصة ،physique, pp. 177-8
بالعقل.
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اختلط النظرية الظاهريات عروض إحدى ففي للتعبري. كوسائل واستعماله املفاهيمي
كوسائل فقط األصل يف تُستخدم كانت التي الفرعية األفكار من بعديد الرئييس الحدس
صحيحة املساعدة املفاهيم هذه كانت إذا وحتى الرئييس، الحدس إىل للوصول مساعدة
جانبًا، الرئييس الحدس تزيح فإنها عديدة، وحوادث انتقادات تتبعها إسهابًا، وأقل نسبيٍّا
الثانوية، الدراسات يف النظرية، الظاهريات تستبدل وباختصار الثانية. املرتبة يف ويوضع
وبقوة اللغة، بالفكر وتستبدل بالغاية، والوسيلة باملضمون، والشكل بالجوهري، العَريض

الربهان. ضعف بالحدس
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املقارنة1 الدراسات عيوب سادًسا:

تعترب والتي األملانية، املثالية مثل مصادرها، يف الظاهريات بقوٍة املقارنة الدراسات أدخلت
الفكرية التيارات وبني بينها كثرية مقارنة دراسات اآلن حتى تتم ولم اكتمالها، الظاهريات
معينة ثقافة داخل ن تكوَّ قد «الظاهريات» لفظ كان وإذا إحداها،2 والظاهريات األخرى،
الحضارة داخل عديدة وطنية ثقافات داخل فلسفي تيار اآلن فإنها األملانية، الثقافة وهي
كل يف يظهر إنسانيٍّا وحياتي معريف تيار فالظاهريات خارجها.3 أيًضا وربما األوروبية،
العامية األفعال يف تتجىل وكما وللجماعات، لألفراد الحية الخربات من يبدأ حضارة،4

الصوفية. املمارسات ويف بل الشعوب، وحكمة الشعبية واآلداب

.Ex. Phéno., pp. 222–8 1

تحت املقارنة الدراسة بهذه القيام حاول الذي والوحيد برجسون، مع هورسل مقارنة اآلن حتى تتم لم 2
R. Ingarden: برجسون». عند والعقل «الحدس رسالته يف إنجاردن رومان هو نفسه هورسل إرشاف
وكأنني تقريبًا «هكذا الرسالة قراءة بعد هورسل صاح وقد ،Intuition und Intellekt bei Bergson
G. Gurvitch: Les Téndances أيًضا انظر .Dass ist fast so als ob Ich Bergson Wäre برجسون».

.actuelles de la Philosophie Allemande, pp. 13–6
األملانية. املثالية اكتمال الظاهريات 3

الثقافة يف وأونامونو األمريكية، الثقافة يف جيمس ووليم الفرنسية، الثقافة يف برجسون مثل: وذلك 4

الهندية، الحضارة يف والبوذية اإلسالمية، الحضارة يف والتصوف التوحيدي حيان وأبي اإلسبانية،
كيوتو. مدرسة يف خاصة اليابان يف ازدهارها يفرس ما وهو الصينية. الحضارة يف والكونفوشوسية
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ففي يربِّرها، ما لها مقارنة السابقة الفلسفية والعلوم الظاهريات بني مقارنة وكل
واملوضوع، الذات بني القديمة الثنائية مشكلة ووجدت األملانية، املثالية اكتملت الظاهريات
املنهج وأصبح القصدية. يف األخري حلها والواقع، املثال والطبيعة، الروح والعياني، املجرد
يف املشرتكة الرتنسندنتالية الذاتية التجربة نتاج تحليل الظاهريات، يف تطبيقه بعد املقارن،
الظاهريات يف الحضارية األعمال كل أن والحقيقة ذاتها، الظاهريات من جزء وهي التاريخ،
الروح وتتكشف تاريخية، قصدية باعتبارها الحقيقة وتبني املقارنة، الدراسات من نوع هي
الظاهريات يف املقارن التطبيقي املنهج يصبح وبالتايل الحضارية، األعمال يف تدريجيٍّا
بنيوي منهج أيًضا وهو الحقيقة، نحو ومساره التاريخ، غائية عن يكشف «تقدميٍّا» منهًجا
املكتملة، الحقيقة داخل إياها عرصمسرتجًعا كل يف تجلَّت التي الجزئية الحقيقة عىل يحكم
هي الحقيقة املكتملة، الحقيقة وهي الظاهريات، تاريخ يف الحقيقة اكتمال هي إذَن املقارنة
اكتمال تبني تطورية ومقارنة مرة، الكلية والحقيقة الجزئية الحقيقة بني بنيوية مقارنة
الظاهريات بني املقارنة فإن ثَم ومن أخرى؛ مرة الكلية الحقيقة يف الجزئية الحقيقة
ألنها يشء؛ إىل تنتهي ال مستقلني كمذهبني االثنني تجاور طريق عن تاريخية وحقيقة

التاريخ.5 يف الظاهريات دور تجهل
ضمن إدراجها تم إذا خصوبة أكثر تكون أن الرتنسندنتالية للظاهريات ويمكن
مختلفة، بمناهج أو الوسائل بنفس الهدف نفس لتحقيق تسعى أن إىل املعارصة الفلسفات
عىل بل بالرضورة، الظاهريات نتائج تعارض ال فإنها النتائج نفس هناك تكن لم وإن
الزمان الرتنسندنتالية الظاهريات اكتشفت وإذا اآلخر. بالبعض بعضها يفرس العكس
متجدد وكانبثاق دائم وإبداع كديمومة الزمان اكتشف وإذا الظواهر، تكوين كنسيج
وخلق الظواهر نسيج نفس يف فالزمان تتعارضان؛ وال تتكامالن النتيجتني فإن باستمرار،
(السيكوفيزيقي).6 الجسمي النفيس أو النفيس الزمان تصارعان النتيجتني وكال مستمر،

A. De Waelhens: Réflexions sur une Problématique Husserlienne de l’Inconscience, 5

.Husserl et Hegel, Phänomenologica, pp. 221–37
بعًدا تعطيها هورسل، عند للظاهريات املضبوط للرشح رضورية برجسون فلسفة فإن ثَم ومن 6

ودي Vancourt كور فان مالحظات فإن وبالتايل املخطوطات؛ يف نفسه هورسل إليه وصل جديًدا
وجورفتش Héring هرينج مالحظات من دقة أقل الفلسفتني بني االختالف حول De Waelhens فاالنس

.Vancourt: op. cit., p. 23 بينهما التشابه أوجه حول Gurvitch
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حول مالحظة إطار األخرى الفلسفية والنظريات الظاهريات بني املقارنة وتتجاوز
املقارنة الدراسات تتبع إذ املطلقة؛7 املثالية مؤسس وهيجل الظاهريات مؤسس هورسل
يكفي آخر، يشء مثاليني نمطني بني واملقارنة يشء والتأثر األثر ومنهج املوازاة، منطق
التي الفلسفة اكتمال حول مقارنة دراسة كل تتجه حتى ثقافاتها يف الظاهريات وضع
الشعور «الكوجيتاتوم»، مع «الكوجيتو» يتكامل الظاهريات، يف الحديثة العصور بدأتها
يف أي الرتنسندنتالية؛ املثالية يف املطلقة واملثالية النقدية املثالية الشعور، مضمون مع

الظاهريات.
منطقة كل داخل الفلسفية العلوم بني بموازاة القيام املقارنة الدراسات يف يكفي وال
بني املقارنة من خصوبة أكثر الكوجيتو وفلسفة الظاهريات بني فاملقارنة حضارية؛8
وفلسفة الظاهريات بني املقارنة وكذلك املطلقة، املثالية أو النقدية واملثالية الظاهريات
الظاهريات العالم! تصورات وفلسفة الظاهريات بني املقارنة من فائدة أكثر الحدس
خصب موضوع هو الحاجتني هاتني بني االلتقاء ومحل حضارية،9 منطقة كل يف حاجة
أحيانًا يقع الضمنية. الظاهريات املرشوع، نفس يظهر حضارية منطقة كل يف للمقارنة.10
منطقة كل يف النفسية، النزعة يف ثالثة وأحيانًا املادية، يف أخرى وأحيانًا الصورية، يف
مروًرا النقدية املثالية منذ العلم نظرية واستمرت الثالثة، االتجاهات هذه توجد حضارية

الرتنسندنتالية.11 املثالية حتى املطلقة باملثالية
ليست مثًال املقارنة، األشياء مستويات بني املقارنة الدراسات يف رضوري واالنتباه
ويف املطلقة واملثالية الظاهريات يف األهمية نفس يف وال مستوى نفس يف الالشعور مشكلة

.Lyotard: La Phénoménologie, pp. 42–6, Héring: op. cit وهيجل هورسل حول مالحظة 7

الفرنسية أو األملانية الثقافة عىل الثقافة أي الحضارية واملنطقة األوروبية، الحضارة عىل الحضارة تقال 8
إلخ. … اإلنجليزية أو

املقارنة من خصوبة أكثر وبرجسون Brunschvicg وبرنشفيج وديكارت هورسل بني املقارنة فإن لذلك 9
وهيجل. وكانط هورسل بني

الرسالة هذه ومؤلف إسبانيا. يف أونامونو أمريكا، يف جيمس وليم فرنسا، يف برجسون أملانيا، يف هورسل 10

العربي. الوطن يف الدور بنفس يقوم
J. Hyppolite: L’Idée Fichtéenne de la doctrine de la science et le projct Husserlien, 11

.Phanomenologica 2, pp. 173–82
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املطلقة، املثالية يف الضمنية الحية الخربة هو الظاهريات يف الالشعور النفيس.12 التحليل
يف التفكري أن صحيح املركبة. االجتماعية الوقائع النفس علم ويف التصور يف دفينة وإمكانية
كمادة أكثر وربما الثالثة العلوم هذه تقدمه بما االستفادة مع عليه غبار ال الالشعور أشكال
الظاهريات أخصَّ وبوجه الظاهريات، أشكال ذلك تسمية هو يجوز ال ما ولكن للتفكري،

الرتنسندنتالية.
الحضارية املنطقة داخل سواء الفلسفية، العلوم باقي مع الظاهريات مقارنة ويف
اكتمال عىل االنتباه يركِّز األخرى، الحضارية املناطق أو الظاهريات فيها نشأت التي
تصحح فإنها الكوجيتو، فلسفة من تبدأ الظاهريات أن من وبالرغم األملانية، املثالية
عقل «الكوجيتاتوم»، يف «الكوجيتو» اكتمل فقد املطلقة، واملثالية النقدية املثالية وتكمل
قصدية، الحقيقة وتقدم للمقوالت. فارغة علبة األنا يعد لم الشعور، مضمون يف الشعور
البداية فكرة االعتبار بعني تأخذ مقارنة كلُّ آخر وبتعبري عاملية، تاريخية عملية وليس

بينهما.13 التاريخ ومد األوروبي للوعي والنهاية
الحضارة، لتطور املختلفة املراحل بني رضوري تمييز يوجد املقارنة الدراسات ويف
الفلسفة ومع «اللوجوس»، موضوع يف اليونانية الفلسفة مع الظاهريات مقارنة يمكن
كل ويف «الكوجيتو»، موضوع يف الحديثة الفلسفة مع أو القصد موضوع يف املدرسية
استقالل هناك كان اليونانية الفلسفة يف الوضع، نفس هو ليس الفلسفة وضع مرحلة
تقوم «الفكرة» وكانت الحضارة، يف «الروح» تجليات وكل والعلم للدين بالنسبة للفلسفة
يف و«املاهية» اليونانية الفلسفة يف «اللوجوس» مقارنة يمكن ثَم ومن املاهية؛14 بدور

مثاليان. موضوعان وهما مستقالن، املقارنة موضوَعي ألن الظاهريات
ملَحقة كانت بذاتها، قائمة وال مستقلة الفلسفة تكن لم املدرسية الفلسفة ويف
ظلت فإنها التوتر، مثل الفلسفة، يف ت تمَّ قد االكتشافات أهم كانت ومهما بالدين،15

A. Se Waelhens: Réflexions sur une problématique Husserlienne de l’inconscient, 12

.Husserl, Hegel
G. Berger: Le Cogito dans la Philosophie de Husserl, وديكارت وكانط بهورسل يتعلق فيما 13

.pp. 121–38
أفالطونية. بأنها مرة من أكثر الرتنسندنتالية الظاهريات ُوصفت 14

تاريخية. منها أكثر مثالية املالحظة هذه 15
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الدينية؛16 الحقائق تربير بل الفلسفية الحقيقة عن البحث تكن لم الغاية ألن هامشية؛
نفس عىل تكون ال الظاهريات يف والقصدية املدريس التوتر بني املقارنة فإن ثَم ومن

مستقل.17 موضوع الثاني أن حني يف مستقالٍّ موضوًعا ليس األول املستوى،
عن طبيعي بحث مع الدين جوانب لبعض تحول هي الحديثة العصور يف والفلسفة
الوصفي النفس علم يف والقصدية اليوناني واملنهج املدريس املوضوع ويتحد الحقيقة،
من الخارج العقالني النفس علم نتيجة التجريبي النفس علم ضد لإلصالح محاولة
إىل أو الصوري إىل إما رده بعد اإلنساني املستوى عن البحث نحو تقدًما ويمثل الفلسفة،
تمثل املدرسية،18 الفلسفة يف وظيفتها ليست الحديثة العصور يف القصدية وظيفة املادي.
بعد اإلنسانية للظاهرة الصحيح املستوى نحو األمام إىل خطوة الظاهريات يف القصدية

الوصفي. النفس علم يف القصدية يف النفسية النزعة من التخلص
والنظريات الظاهريات جوانب بعض بني للجمع محاوالت املقارنة الدراسات يف
املكتمل املجموع نفسها تعترب التي نفسها الظاهريات نقيض عىل السابقة، الفلسفية
عىل الباحث إليها ينتسب نظرية تقييم هو املركب وخطورة للتاريخ، الغائية للقصدية
القصدية تسود الحال بطبيعة الالهوتي الباحث فعند يعارضها، أخرى نظرية حساب
النفسالوصفي، علم يف للقصدية األولوية النفستكون عالم الباحث وعند شك، وال املدرسية

.Intentio التوتر 16
توما عند القصدية بالمادية يتعلق فيما ،S. Berton: Conscience et Interntionalité, p. 9–22 17

بالرغم األكويني توما عند القصد مع هورسل عند القصدية بني دائًما تتم املقارنة كانت وقد األكويني.
.Conceptuelle التصورية والقصدية Opérative اإلجرائية القصدية بني يميز كان األخري هذا أن من
بني واملقارنة ،Constitutive التكوينية والقصدية Opérante الفاعلة القصدية بني هورسل يميز كما
والثانية لألبدية، حضور األوىل خصبة؛ مقارنة أوغسطني القديس عند والتوتر هورسل عند القصدية
الالزمانية، املاهيات محل فالقصدية النوع؛ نفس من التمييز نفس هورسل عند ويوجد للتاريخ. حضور
نزعته نفسه هورسل ويحيل التاريخ، جوهر Intersubjective الذوات بني املشرتكة التجربة وقصدية
Noli foras, in te rede, in الحقيق» تسكن اإلنسان أيها داخلك «يف أوغسطني: القديس إىل الباطنية

.interior homine habitat veritas, Méditations Cartésiennes, p. 134
S. Berton: Conscience انظر ،F. Brentano برنتانو عند الوصفي النفس وعلم القصدية بمناسبة 18

.et Intenationalité, pp. 24–38
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عنرص كل يستبعد ذاتها، يف كلية وحدة الرتنسندنتالية الظاهريات يف القصدية وللظاهرياتي
للرتكيب.19 محاولة أي يف منه يخرج أو فيه يدخل

الفلسفة يف الالحقة بتطوراتها املختلطة الظاهريات مقارنة ت تمَّ املقارنة الدراسات ويف
أخذت أنها إال للموازاة محكم منطق عىل تقوم املقارنة أن ومع الجدلية، املادية مع الوجودية
ينتسب فال الحياد، املقارنة ومنرشوط الظاهريات،20 خالله من ترى كقناع الجدلية املادية
أن يستطيع الشخيص، وامليل الهوى عىل املقارنة تقوم ال بحيث مسبقة نظرية أي إىل املقارن
وجود ويمكن لألشياء، رؤيته عىل الخاصة عقائده تؤثر أن دون فلسفية نظرية إىل ينتسب
املقارنة، الدراسات من كثري حال كذلك تكن ولم افرتاضمسبق. أي من خاٍل محايد شعور
ظاهريات هي املعروضة الظاهريات وكانت مسبًقا، تم اختيار عن بديًال املقارنة كانت
العدم أسطورة خاصًة الوجودية الفلسفة نقد وكأن الالحقة بتطوراتها اختلطت الرشاح،21

للظاهريات.22 نقد

.Ibid., pp. 199–230 19

.G. Lackacs: Existentialisme au Marxisme? 20

.Wissenschaft als Philosophie, p. 77 كتابه يف N. Szilasi سيثالزي مؤلفات عىل لوكاتش يعتمد 21
.Entité كلية وحدة .G. Luckacs: op. cit., pp. 82–96 22
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انتهت قد كانت لو تطورها إىل الظاهريات إىل ُوجهت التي االنتقادات تؤدي أن يمكن كان
مسبقة، افرتاضات دون فلسفة تصبح أن تريد الظاهريات أن مثًال نتائجها، أقىص إىل
أعىل، ومثل تمنٍّ هو بل مسبًقا، افرتاًضا ليست محكم كعلم الفلسفة ممكن. هذا وصحيح
الخيالية واالفرتاضات التحليالت هذه كل إىل تحتاج ال أوىل بداهة الفلسفة ومطلبمرشوع.2
تكن لم وإن مسبًقا، افرتاًضا أيًضا ليس املطلق والعلم الفلسفة بني والتوحيد املناقضة،
هو بل مسبًقا، افرتاًضا اإلطالق عىل ليس العقل واستقالل تكون؟ فماذا كذلك الفلسفة
العصور بداية يف األوروبي الوعي يقظة منذ قاسية معركة بعد عليه الحصول تم مكسٌب
يف الشك وضد وامليتافيزيقا الالهوت يف القطعية ضد استقالله العقل أعلن وقد الحديثة،
تاريخ يف األوىل وللمرة تقريبًا فالظاهريات اإلنساني؛ الوجود نسيج يف ودخل املادية، العلوم
وإىل واحدة مرة الدين ظاهريات وتستطيع مسبقة، افرتاضات دون فلسفة الغربية الفلسفة

مسبق. افرتاض دون عليه تعتمد كقبيل الوحي معطى واضعًة الشك رفع األبد
الرتكيز القصدية، طريق عن وذلك موضوعيتها، عوامل نفسها يف الظاهريات وتتضمن
نسيج اإلمكانية تحققه والواقع بداهتها يف الحقيقة موضوعه، يخلق الذي الشعور عىل

بها.3 الوعي من أكثر املوضوعية تعني وال الشعور،
فلسفة نقد ويبني التاريخ، مشكلة تماًما الرتنسندنتالية الظاهريات تهمل ولم
اعتبار يمكن بل للتاريخ، الظاهريات توليها التي األهمية التاريخية والنزعة العالم تصورات

.Ex. Phéno., pp. 228–31 1

.Q. Lauer: La Phénoménologie de Husserl, pp. 393–405 2

.Ibid., pp. 421–8 3
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محل التاريخ أن صحيح التاريخ، يف فلسفة أساًسا للحضارة فلسفة باعتبارها الظاهريات
فقط ينقص التاريخ، دور انتهى ذلك ومع للحقيقة، التدريجي للتحقق الحية النماذج
منهج ويحل قبل، من اكتملت التي الحقيقة لتجيل املختلفة املراحل لرؤية غائيته إىل النظر
هذه ويف التاريخ،4 عرب الحقيقة عن البحث منهج محل اليومية للخربات النظري التحليل
قد الظاهريات كانت فإذا الحقيقة،5 تكمن التاريخية «الرباءة» هذه ويف الجذرية البداية

الحقيقية.6 قيمته أدركت أنها إال التاريخ أهملت
يف املنطقي، الحمل قبل ما التجربة، يف حال مطلق وجود فكرة من التحقق ويمكن
املعنى هو وهذا األفضل، عن البحث بمطالب مسكون اإلنساني الوجود اليومية.7 الخربة
من أي املطلق؛ منه ينبثق إنساني إحساس النسبي املطلق املفارقة، أو للتعايل الفعيل
املطلب، هذا يف أساسها الفعل ظاهريات خاصًة الدين ظاهريات وتجد اإلنسانية، الذاتية
وجود،8 مطلب بل املعرفة إىل الوجود ترد ترنسندنتالية مثالية إذَن ليست الظاهريات
طبيعة. والروح موضوعية، والذاتية واقع، واإلمكانية وجود، فالالوجود يخطئ؛ ال واملطلب

املمكنة.9 العوالم أفضل يف يوجد ال نفيس، منطقي اخرتاع الخطأ
دقة، أكثر هورسل أتباع من الثانوية الدراسات يف للظاهريات هة املوجَّ واالنتقادات
املوضوع بني التمييز غياب ذلك مثال الظاهرياتي، املنهج لتطوير استخدامها ويمكن
يسمح الشعور مضمون كل تحليل يقبل والذي الظاهريات، يف الخيايل واملوضوع الواقعي
ومعطى الواقعي،10 املوضوع فقط له يقدم بأن وذلك الظاهرياتي؛ املنهج بتقوية ابتداء
النظرية للظاهريات اإلصالح هذا الواقعي، املوضوع نموذج اعتباره يمكن وحده الوحي
تنظري إىل حاجة يف ألنه يقينًا أقل املادي املعطى الدين، ظاهريات إىل يؤدي أن يمكن

السبب. هذا إىل بالتاريخ األولية هورسل معرفة يف السبب ويرجع 4

.Naiveté براءة 5
.Q. Lauer: op. cit., pp. 415–20 6

.Anté-Prédicative الحمل قبل ما 7

وجود مطالب أيًضا هي وهللا، والعالم، النفس، الخالص: العقل ُمثُل كانط عند النقدية الفلسفة يف 8

الخلقي. القانون يف الحال هو كما ،Exigences
الخطأ فكرة تعرف ال بأنها اتُّهمت التي الظاهريات عن دفاع ليبنتز تفاؤل يف يكون أن إذَن يمكن 9

.Q. Lauer: op. cit., p. 405–15
.G. Gurvitch: op. cit., p. 57–61 10
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الظاهريات إىل هة املوجَّ االنتقادات سابًعا:

يقينًا أقل أيًضا الصوري واملعطى املادي، مضمونه من التخلص أجل من سابق ظاهراتي
األكثر هو الحي املعطى ترنسندنتايل. معًطى إىل ذلك قبل يتحول أن إىل حاجة يف ألنه
عىل القادر هو وحده القبيل الحي املعطى القصدي. التحليل يف األوىل املادة ن يكوِّ ألنه يقينًا
الواقعي. املوضوع هذا بدور يقوم أن الوحي ملعطى ويمكن املوضوع، واقع يقني إعطاء

األنا هو ق خالَّ مطلق كنشاط «األنا» فليس وجيه؛ نقٌد أيًضا الخالص» «األنا ونقد
تبدأ حركية ظاهريات وضع أجل من النقد هذا استخدام يمكن الخالص،11 الظاهرياتي
للظاهريات العقيل الطابع لنقد يمكن كان مستمر. وكفعل للحركة كمركز كفاعل، «األنا» من
ظاهريات فإن معقولة الظاهريات يف املاهيات كانت وإذا املرجوة، الحركية إىل يؤدي أن

املادية،12 املاهيات مع التعامل عىل قادرة الدين

والفعل فشته عند الفعل ومثالية الظاهريات بني يوحد أن املؤلف أراد خالص. تاريخي النقد مصدر 11

.G. Gurvitch, op. cit., pp. 61–4 برجسون عند الخالق
.Intellegible معقول ،Intellectualisme العقيل الطابع .Ibid., pp. 64-5 12
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الظاهريات1 تفسري اخلامس: الفصل

عمل وكل للتفسري، قواعد إىل حاجة يف أنها هو بسيط لسبب الظاهريات قراءة أُسيئت
تطبيق والتفسري النص، لفهم منهج القواعد ه.2 مفرسِّ وله بل لتفسريه قواعد له فلسفي
يمكن فهل النص، منطق فالتفسري الديني؛ للنص بالنسبة إلحاًحا أكثر األمر ويصبح له،

الظاهرياتي؟ النص لتفسري قواعد وضع

.Exégèse التفسري .Ex. Phéno., pp. 231–51 1

وهيبوليت هيدجر، مفرسِّ J. Beaufret وبوفريه ،Goethe جوته مفرسِّ Eckermann إكرمان مثًال 2

أرسطو. شارًحا رشد وابن هيجل، مفرسِّ J. Hyppolite





الكيل1 العمل إىل اللفظ من أوًال:

حتى أو أدبي أو فلسفي عمل ألي أو الظاهريات لتفسري قواعد وضع ألوانه السابق من إنه
عىل بناءً القواعد لهذه كنواة تُستخدم أن املوجهة األفكار لبعض يمكن ذلك ومع ديني،
للتعبري هورسل اختارها املوجهة األفكار الصورية، األشكال وليس للنص الكمية األشكال
العمل حتى والعبارة اللفظ من التعبري وحدات هي الكمية واألشكال األفكار».2 «ثالثية عن
وحوار، ونقد تحليالت من األدبية الوحدات هي الكيفية واألشكال واملخطوط، املطبوع كله،
األوىل الكمية الوحدات هذه األدبية» األشكال «تاريخ يف معروف هو وكما األول والشخص
الفصل، واحد، عنوان تحت أو موضوع يف الفقرات مجموع الفقرة، العبارة، اللفظ، هي:

إلخ.3 … العمل اليوميات، املخطوط، املطبوع، املجموعة، املجلد، الجزء، القسم،

.Ex. Phéno., pp. 231 1

.Ideen zur إىل» «لألفكار األول للجزء ريكري بول ترجمة ،Idée Directice موجهة فكرة 2

من الجزء يتكون وقد .Tome املجلد .Volume الجزء .Section قسم .Tranche األفكار مجموع 3

تكون Ensemble املجموعة «األفكار» وكذلك مجلدات، ثالثة من مكوَّنة منطقية» «بحوث مجلدات. عدة
واملنطق الصوري «املنطق منطقية»، «بحوث تشمل: املنطقية املجموعة فمثًال واحد؛ توجه يف واحًدا عمًال
العلوم «أزمة محكم»، كعلم «الفلسفة الحضارية: املجموعة وتشمل والحكم». «التجربة الرتنسندنتايل»،
«علم بالزمان»، الداخيل الوعي يف «محارضات النفسية: املجموعة وتشمل .I, II األوىل» «الفلسفة األوروبية»،
وهذه ديكارتية». «تأمالت ،I, II, III املوجهة» «األفكار املنهجية: املجموعة وتضم الظاهرياتي». النفس
فالربغم تلك؛ أو املجموعة هذه يف يدخل أن يمكن واحًدا عمًال ألن رصفة تعليمية مجموعات إىل القسمة
ومع اكتمالها. بعد للظاهريات عامة رؤية تعطي أنها إال املنهجية املجموعة من ديكارتية» «تأمالت أن من
الذوات بني مشرتكة كتجربة الظاهريات تربط ألنها الحضارية؛ املجموعة يف أيًضا تصنيفها يمكن ذلك
والتقارير واملقاالت، املؤلفات واملخطوط، منها املطبوع هورسل كتابات مجموع هو والعمل بديكارت.

واليوميات.



الظاهريات تأويل

اللفظ4 (1)

الرئيسية الكلمات هي الكلمات-املفتاح وكلمات-تعبري.5 كلمات-مفتاح، هناك
ديكارت، عند «الكوجيتو» مثل: فلسفي، مذهب لكل املميزة واملفاهيم واملصطلحات
برجسون، عند و«الديمومة» هيجل، عند «املطلق» أو و«الجدل» كانط، عند و«النقد»
يف املفتاح الكلمات هذه ومن إلخ. … هيدجر عند و«املوت» سارتر، عند و«العدم»
منطقة، الشعور، مضمون الشعور، صور حي، معًطى أو حية خربة قصدية، الظاهريات:
الظاهراتية. املصطلحات مجموع تكون التي الكلمات هي هذه إلخ.6 … مشرتكة ذاتية خربة
الحي، املوضوع إىل الحي لفظ يشري املفهوم، عىل املرور دون يشء إىل لفظ كل ويشري
واآلخرين، الشعور بني املشرتكة الذاتية والخربة للشعور، عيانية بنية إىل القصدية وتشري
إدخال وإن باملفهوم، املرور دون اليشء إىل اللفظ من رضوري االنتقال الفهم أجل ومن
والتقسيمات التفريعات ظاهرة يف يتوه ويجعله اليشء يُغمض واليشء اللفظ بني املفهوم
«من القاعدة تلك وظيفة وهذه املوضوع، هروب بعد ذاته حول العقل يدور حيث العقلية،

اليشء». إىل اللفظ
أشياء إىل أو خاصة معاٍن إىل تشري ال التي العادية اللغة من ألفاظ هي التعبري وكلمات
يشء عن بالحديث وتنتهي خطاب إىل وتحويله اليشء عن الكتابة إىل فقط تهدف معينة،
منها يشء أي فهم إذَن املطلوب ليس غايات. — ألفاظ وليست وسائل — ألفاظ هي آخر،
اليشء. كشف أو املعنى لفهم وليس للتخاطب وسيلة مجرد هي معنًى، أي إعطاءها أو

العبارة7 (2)

يف دخل إذا إال املعنى يظهر وال معنًى، لها ليس الظاهرياتي النص يف بمفردها عبارة كل
الكالم، يف طرق أو ربط عبارات مجرد ألنها لها معنى ال عبارات هناك للعمل، الكيل القصد

.Ex. Phéno., pp. 232-3 4

.Mots-Expression كلمات-تعبري .Mot-Clefs كلمات-مفتاح 5

.Région منطقة .Vecu حي معًطى أو حية خربة .Noême الشعور مضمون .Noèse الشعور صورة 6

.Inersubjectivité مشرتكة ذاتية خربة
.Ex. Phéno., pp. 33-4 7
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الكيل العمل إىل اللفظ من أوًال:

بني الوصل عبارات هي واملعاني، األلفاظ بني للربط الرضورية كلمات-التعبري مثل هي
الكلمات. بني العطف حروف مثل الجمل

البعض بعضها تتعارضالنصوصمع ال ثَم ومن األخرى؛ تكمل عبارة كل كانت وإذا
كل ليست النصية، قصديته يف وتدخل سياقها، يف عبارة كل ظاهر، تعارض حل أجل من
نفس من الحي املوضوع عن «القصديات» كل تكشف وال املستوى، نفس عىل السياقات
تحليل كل لحقيقة الضامن هو وحده الوجود بناء تناقضات، توجد ال أنطولوجيا الجانب،

الجوانب. هذه ألحد
كل وتتكاتف األخرى، العبارة عن بمعزل الظاهرياتي النص يف عبارة كل تفرس وال
تدل ولكنها بذاتها معنًى عبارة كل تعطي ال منها، يشع الذي القصد عن للتعبري العبارات
بينها فيما الفقرات تتداخل بل األخرى عن فقرة كل تستقل وال معاٍن، عىل مجموعها يف
وكل بل كتاب، وكل قسم وكل باب، وكل فصل كل ويمهد عمومية، أكثر قصٍد عىل لتدل
املجموعة أو الجزء أو املجلد أو القسم أو الباب أو للفصل مجموعة، أو جزء أو مجلد
أي يف مقطع أي ظاهراتية «رشيحة» عمل يستحيل ثَم ومن اآلخر؛ يرشح عمل كل القادمة،
تدل «جينات» أي الصغر؛ يف متناٍه يوجد ال كله، العضو خارج الداخيل نسيجه لرؤية مكان
تفكيكها دون ولكن ممكنة، للظاهريات التكوينية الدراسة أن صحيح الِعَظم. يف متناٍه عىل
واكتمالها وتطورها الظاهريات نشأة رؤية ويمكن جديد، من تركيبها إعادة ثم عبارات يف
كله، العمل فهم عىل القصدية هذه فهم ويساعد كله، العمل يف املوجودة العامة قصديتها يف
وتكشف قصدها، ُفهم إذا استقاللها عبارة لكل ذلك، ومع له، الخاطئ الفهم وتصحيح بل
ة مكربَّ صورة إال هو ما الكل اآلخر، عن مستقالٍّ رؤيته أمكن لو الواقع من جانبًا فقرة كل
التطبيقية الظاهريات يف يكفي لذلك الكل؛ من رة مصغَّ صورة إال هو ما والجزء الجزء، من
شعور هو شعور «كل نحو»، ينطلق «الشعور مثل: بأكملها نظرية لتطبيق عبارة أخذ
التحليل ومجموعة والفقرة العبارة واستقالل إلخ.8 … قوسني» بني األشياء «وضع بيشء»،
يشء ال من يبدأ جديدة، بدايًة يوم كل يبدأ الظاهريات مؤسس كان الجذرية، للبداية مطلب
يشء ال إىل واالنتهاء يشء من البداية املعارصين، كالتفكيكيني وليس يشء، كل إىل لينتهي

يشء. ال إىل واالنتهاء يشء ال من البداية العدميني، أو

وبرجسون. هورسل بني مشرتكة سمة وهذه .La Conscience s’éclate vers نحو ينطلق الشعور 8
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الفقرة9 (3)

وكل ووحدتها، استقاللها لها اليشء، جوانب ألحد وصف الظاهرياتي النص يف فقرة كل
الكلية بالقصدية الفقرات بباقي ومرتبطة الجزئية، قصديتها يف األخرى عن مستقلة فقرة

الفقرات. ملجموع
ذاك أو املعنى هذا له نص أي يهم فال حريف، تفسري يف أحيانًا الظاهريات وتقع
التحليل، جوهر يف شيئًا يغري ال بحيث للغاية هامشيٍّا املعنى هذا أو النص هذا كان لو
الجهاز حتى النصوص احتواء عىل قدرته يبني أن ظاهرياتي كل يحاول اإلطار، هذا ويف
القديمة النصوص تحقيق يف وارد هو كما املخطوطات الخاصبتغريات الهامش يف النقدي
ذاته الحريف املنهج هذا وضد النص، صلب وهو األهم ويُنىس املقدسة، الكتب نرش أو
تفكيك كل املثالية.10 وحدته له الكل أجزاء، عدة من مركبًا ليس فالكل الظاهريات؛ تثور
هي الفقرة للظاهريات، مضاد منهج هو الدال وغري الصغر يف املتناهي إىل للظاهريات
العبارة أن كما عبارات، إىل تجزئتها يمكن وال رؤية. ووحدة قصد، ووحدة معنًى، وحدة
إىل تجزئتها يمكن ال تصور، الكلمة أن كما كلمات، إىل تجزيئها يمكن ال معنًى، وحدة

حروف.

الفقرات11 مجموع (4)

ما وعادة األساسية، فكرتها يبني عنوان مع مرقمة فقرات من الفقرات مجموعة تتكون
عن فيه السائد الخلط عن يكشف وأحيانًا النقد. تحت موضوع اتجاه ضد العنوان يُواجه
بالظاهريات، خاصة حقيقة العنوان يضع وأحيانًا متجاورين، لفظني بني التمييز طريق
بالعنوان، املبارش االتصال طريق وعن الفقرات، من مجموعة لكل املعنى نواة هو العنوان
لعنوان املبارش الفهم يغني وقد الفقرات، ملجموع الكيل القصد يظهر مبارشملعناه، وإدراك
النفس معرفة أن كما األجزاء، فهم عىل سابق الكل ففهم كله؛ قراءته عن الفقرات مجموع
الثابتة األفكار من مجموعة من تتكون الظاهريات أن فالواقع البدن؛ معرفة عىل سابقة

.Tranche. Ex. Phéno., p. 234 الفقرات مجموع 9

.Rech. Log., II, Rech., III 10
.Ex. Phéno., pp. 234-5 11
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غري نحو عىل تم قد عنها والتعبري تدوينها يكون وربما العناوين، هذه يف وهلة ألول تظهر
عليها يدل عنوان يف الفقرات مجموعة رأس عىل الثابتة الفكرة عن التعبري فبعد مالئم،
وأكثر الربهان من أوضح عادًة فالحدس الثابتة؛ الفكرة هذه عرض ينجح ال قد جميعها
املصطلحات من خليًطا العرض يستخدم ما وعادًة العرض، من أدل والرؤية منه، مبارشة
تعرب التي أو الفلسفية، البيئة يف سائد هو ملا طبًقا والفلسفية والنفسية واملنطقية الرياضية
عن أخرى وأحيانًا العرص، علوم لغة أيًضا مستعملة الشخصية التأمالت بعض عن أحيانًا
وعاملها اصطالحاتها الظاهريات يُفقد مما اليومية الحياة بأسلوب الحية الخربات بعض
وفشل أحدها نجاح بني املسافة هذه هناك وتحليله املرقم العنوان بني ثَم ومن الخاص،

الربهان. وطريقة العرض أسلوب وفشل العنوان حدس نجاح اآلخر،
الرسمية؛ الفلسفة بعضمفاهيم تسوده عندما الفقرات مجموع عنوان يفشل وأحيانًا
فهي «هذا»، أو األقىص» «الحامل ذلك مثال بداهته، لغياب معه املبارشة الصلة يمنع مما
املصطلح وظيفة ليست املبارشة، معانيها بإدراك تسمح التي العادية األلفاظ من ليست
املسمى، عىل االسم يدل كما األلفاظ من ممكن قدر بأقل املعنى عىل الرتكيز بل االستغالق

البدن.12 عىل والرأس

الفصل13 (5)

إجرائية قسمة مجرد الفصل ليس البحث، موضوع من جانبًا يكشف عمل يف فصل وكل
باقي مع يتكامل الوقت نفس ويف مستقلة، كقصدية وحدته له وجود، منطقة بل للعمل
لبعضجوانبه، ورؤية اليشء، منظور الفصل أخرى، وجود مناطق إىل تشري التي الفصول
بناء، من جزء هو بل واحًدا، كالٍّ تكوِّن ال فاألجزاء هناك؛ أو هنا من مادة تجميع ليسمجرد
كلٌّ الفصل املعماري. البناء مجموع يف الفصل باقي مع تداخله وله ذاته، يف استقالله له
وأسس املوضوع بجوانب سلًفا محكم إذَن الفصول عدد غريه، إىل بالنسبة وجزء ذاته، يف
وعىل التبادل، وعىل بالتساوي، عليها العلمية املادة لتقسيم إجرائي عدد وليسمجرد البناء،

خالص. كمي نحو

.Tοδe Tί. Ideen I, pp. 43–5, 50–2 هذا ،l’Ultime Substrat األقىص الحامل 12
.Ex. Phéno., p. 235 13
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القسم14 (6)
يتكون وقد ومنهج كفلسفة الظاهريات يف الكلية القصدية جوانب أحد إىل القسم ويشري
التصنيف يف الباب يعادل ما وهو الفصل، من أكرب فالقسم الفصول؛ من مجموعة من
املوضوع هو القسم البناء. طوابق من وطابق خطوات، مجموع من خطوة هي الحديث.
عليه يدل ما وهو فيه، مستًوى أو الوجود يف مقطع هو جوانبه، أحد يف يتشكل بدأ أن بعد
هذا عىل «التكوين» عن «األفكار» من الثاني الجزء قسم وقد األملاني.15 اللفظ يف االشتقاق

الروح. عالم وتكوين الحية، الطبيعة وتكوين املادية، الطبيعة تكوين النحو:

املجلد16 (7)
الظاهراتية األعمال مجموع تكون التي األعمال مجموع ضمن واحد عمل هو املجلد
تبني وهي الظاهريات»، «فكرة مثل الرئيسية الفكرة باسمه يعطي مؤسسها، تركها كما
أيًضا ذلك مثال رائع،17 كعلم أو مرشوع أو فكرة أو كحدس فجأًة الظاهريات انكشاف
يف الحالية األزمة فقط يعلن ال وهو الرتنسندنتالية، والظاهريات األوروبية» العلوم «أزمة
يشري وأيًضا الرتنسندنتالية، الظاهريات يف لها حالٍّ ويقرتح يدينها بل األوروبي، الوعي
«علم يعلن وكذلك الظاهرياتي، املنطق جانبَي إىل وبوضوح مبارشة والحكم» «التجربة
وعلم التقريبي، النفس علم عن مستقل نفس علم وجود عن البداية منذ الوصفي» النفس
املجلد منه. الظاهريات خرجت الذي وهو الوصفي، النفس علم حتى أو العقيل النفس
«القائم» هو املجلد العظمي، وهيكلها الهنديس، ولبنائها الظاهريات، معمار يف طابق

القلب. أو املخ أو العصبي الجهاز أو الفقري العمود

الجزء18 (8)
وبني بينه التمييز أجل من واستُعمل مضمونه، عن للتعبري مالئم غري لفظ وهو
ذلك مثال واحًدا، وعمًال واحدة وحدة تكوِّن املجلدات من مجموعة إىل ولإلشارة الكل،

.La Section. Ex. Phéno., p. 235 القسم 14
.Abschnitt 15

.Le Tome. Ex. Phéno., pp. 235-6 املجلد 16
.١٥١٩ نوفمرب ليلة ديكارت تعبري Science Admirable الرائع العلم 17

.Le Volume. Ex. Phéno., p. 336 الجزء 18
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مكوَّن واحد عمل «األفكار» وكذلك أجزاء، ثالثة من مكوَّن واحد عمل منطقية» «بحوث
وليس العام باملعنى أجزاء عدة من يتكون كمي مفهوم هنا الجزء أجزاء،19 ثالثة من
أشهرها مؤلفات، عدة من أي أجزاء، عدة من الظاهريات تتكون االصطالحي، باملعنى
واملنطق الصوري «املنطق املنطق يف تطبيقات والباقي «األفكار»، أو منطقية» «دراسات
النفس «علم النفس علم يف أو محكم»، كعلم «الفلسفة الفلسفة يف أو الرتنسندنتايل»،

األوروبية». العلوم «أزمة الحضارة يف أو الظاهرياتي»،

املجموعة20 (9)

فهناك املجلدات؛ من عدد من الجزء يتكون كما األجزاء من عدد من املجموعة تتكون
حساب يف و«مساهمة العدد» و«مفهوم الحساب» «فلسفة من الرياضية املجموعة أوًال
(ثالثة منطقية» «بحوث من تتكون التي املنطقية املجموعة ثانيًا وهناك املتغريات»،
املجموعة ثالثًا وهناك والحكم»، «التجربة الرتنسندنتايل» واملنطق الصوري «املنطق أجزاء)؛
الظاهريات»، و«فكرة ديكارتية» «تأمالت أجزاء)؛ (ثالثة املوجهة» «األفكار تضم املنهجية
النفس «علم بالزمان»، الداخيل الوعي يف «محارضات مثل النفسية املجموعة رابًعا وهناك
األوىل» «الفلسفة وتضم الحضارية الفلسفية املجموعة خامًسا وهناك الظاهرياتي»،

الرتنسندنتالية». و«الظاهريات األوروبية» العلوم «أزمة (جزءان)،
وفلسفية ونفسية ومنهجية ومنطقية رياضية مجموعة إىل القسمة هذه وفائدة
املراحل هذه كل تابع والذي للظاهريات، الفلسفي املسار بتتبع تسمح أنها حضارية،
من خرجت ولكنها واحدة، مرة عنها التعبري ثم كعلم الظاهريات تُدرك فلم مجتمعة،
ثم الحضارية، والتاريخية والفلسفية واملنهجية والنفسية واملنطقية الرياضية البحوث
التي السابقة ميادينها إىل ذلك بعد عادت ثم «األفكار»، مجموعة يف مستقل علم يف اكتملت
ظاهريات لتصبح والحضارة، والفلسفة النفس وعلم واملنطق الرياضة وهي منها، نشأت

تطبيقية.

ألنها واحًدا عمًال يكوِّنان كليهما فإن مجلدين، يف Erste Philosophie األوىل» «الفلسفة أن من بالرغم 19
محارضة، وعرشين خمس عىل يحتوي جزء كل ١٩٢٣–١٩٢٤م، عاَمي أُلقيت محارضة خمسني تتضمن

واالستعمال. النرش لسهولة كانت مجلدين إىل والقسمة
.Ex. Phéno., pp. 236-7 20
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للظاهريات عديدة جوانب توضح أن باملجموعة الظاهرياتي النص لقسمة ويمكن
الحية والخربة املنطقية، واملقولة الريايض، التصور ساهم فقد منهج، يف اكتملت التي
ظلت منهجية صيغة ويف مستقل، كعلم الظاهريات اكتمال يف التاريخي، والوعي النفسية،
التي الصورية واألنطولوجيا شامل.21 كعلم للظاهريات نموذًجا الشاملة» «الرياضيات
من يتكون ال الذي القضايا ملنطق تفسري إعادة هي الحية للظواهر املوضوعية تعطي

الوجود. مناطق من بل اللغة أو الفكر قضايا

املطبوع22 (10)

اسم وإطالق الظاهرياتي، للنص الكلية الوحدة هو ينقسم ال الذي كله املطبوع العمل
لقد الشعور، لظواهر كعلم ماهيته عن ويكشف داللته يبني الرتنسندنتالية» «الظاهريات
تركه مما بكثري أقل حياته يف نرش وما النرش، من متخوًفا الجديد العلم مؤسس كان
سياسية لظروف الباحث حياة له تتعرض قد ما خارجيٍّا، السبب ليس وفاته، بعد لينرش
هذا مثل قيام إمكانية يف يتشكك كان إذ محضة؛ داخلة ألسباب بل إرادته، عن خارجة
محكم» كعلم و«الفلسفة «األفكار» مجموعة من األول الجزء إال حياته يف ينرش فلم العلم؛
الرتنسندنتايل»، واملنطق الصوري و«املنطق للظاهريات، سه أسَّ الذي السنوي الكتاب يف
ونُرشت «الظاهريات»، عن املعارف دائرة مقال مثل: النرش، لدوافع األخرى وبعضاملقاالت
له ذلك وكل األملاني. النص قبل ديكارتية» «تأمالت باريس ملحارضات الفرنسية الرتجمة
عالقته يف نفسه يحلل وهو العالم يف الشعور مسار هو يكتمل، ال علم فالظاهريات داللته؛
مجموعة من والثالث الثاني الجزأين يف ذلك بعد وضح وكما األشياء، وبعالم اآلخرين بعالم
جديد من ويعود التدوين، بمجرد ينتهي الذي األصيل الحي للمعطى عود هو «األفكار»
يحتاج لذلك الحي؛ للمعطى وموت الشعور، لتيار إيقاف مكتمل عمل يف النرش بعده،
سمة هناك أن صحيح والتأويل، القراءة طريق عن جديد من إحيائه إىل تدوينه بعد العمل
وباقي واحد، حدس إىل كلها ترجع بل قليلة، الفلسفية الحدوس ألن طبيعي وهذا التكرار،
الحدس تطبيق يف الفلسفية املذاهب سمة فالتكرار للربهان؛ محاوالت مجرد هي األعمال

«القصد». أو «النقد» أو «التفكري» مثل: الرئييس،

.Mathesis Universalis الشاملة الرياضيات 21
.Ex. Phéno., p. 237 22
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املخطوط23 (11)

الخفاء دائرة من ويخرج للعالم يظهر مرة وكل كبريًا، ا رسٍّ املطبوع غري العمل زال ما
فيما خاصة الظاهريات، أعمال مجموعات عىل جديدة بأضواء يلقي فإنه التجيل دائرة إىل
من به بأس ال قدر استمر فإذا األخرية، كلمتها بعُد تقل ولم املقصودة، بتأويالتها يتعلق
وأيًضا بل املنطقية، للمصادرات األخالقية الحياة ظواهر إخضاع يف املنشورة غري األعمال
كصور والزمانية التجربة عالم حياة عىل يعثر أن آخر قدر يحاول الرياضية، املعادالت
معالجة فيه تتم والذي املنشور، غري العمل من املتبقي الجزء أن إىل باإلضافة هذا أصلية.
التصوف من للغاية تقرتب الظاهريات تجعل إنسانية كجماعة املشرتكة الذاتية الخربة

والطرقية. بل الروحية والجماعة
«األعمال تجاوزت فقد املطبوع، من بكثري أكرب املخطوط الظاهرياتي النص زال ما
وتوقف بل بعد،24 تنتِه ولم مجلًدا العرشين وفاته بعد تباًعا تنرش التي لهورسل الكاملة»
والرسائل والتقارير واملحارضات الباقية، املؤلفات بأكمله، النرشللنصالظاهرياتي مرشوع
املتكاملة املجموعات يف معروف هو ملا بالنسبة جديًدا تضيف تعد لم ألنها نظًرا؛ واليوميات

واكتماًال.25 مساًرا وبنية، تطوًرا الظاهريات عن

اليوميات26 (12)

أهم ربما تظل شعوره فيها ويحلل نفسه عن فيها يعرب التي الظاهريات مؤسس ويوميات
نفسه، أمام وصورته صاحبها حقيقة عن تكشف التي املرآة هي املخطوط، العمل من جزء

.Ex. Phéno., p. 237 23

24• A. Roth: Edmund Husserls Etische Untersuchungen, dargestelt.
• Anhand seiner Vorlesungsmanuskripte, Phänomenologica 4.
• G. Brand: Welt, Ich und Zeit, nach unveröffentlich den Manuskripten Edmund Husserls.
• R. Toulemont: L’Essence de la société selon Husserl.

مجلًدا]. الثالثني إىل اآلن وصلت [وقد
هورسل»، «أرشيف يوجد حيث لوفان، جامعة يف الفلسفة معهد يف تعد Husserliana الكاملة األعمال 25

هولندا. يف Mantinus Nijhoff عند وتطبع اليونسكو، وينرشها
.Ex. Phéno., p. 238 26
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مع متزاِمنة اليوميات ُدوِّنت وقد بساعة. ساعة وربما بيوم يوًما الفكري مساره فيها يصف
مسارين؛ عىل الفكر توزع فقد واملجموعات، واملجلدات األجزاء األخرى الرئيسية األعمال
الرئييس العمل يجد وقد اليوميات، يف الشخيص والثاني الرئييس، للعمل املوضوعي األول

اليوميات.27 يف الحقيقي تأويله
يف املاهيات ورؤية الداخل، إىل الخارج من النظرة قلب يتطلب استبطان الظاهريات
متنقل، معمل والظاهرياتي اليومية، الحياة يف الحية الخربات تحليل خالل من الشعور
هو قوسني، بني يضعه أن بعد الوقائع عالم من الدالالت يقتنص يقظ، شعور وشعوره
أوغسطني عند قبله وربما «التأمالت»، يف الفعيل مؤسسها ديكارت يُعترب خالص تأميل علم
عىل تقوم التي األدبية واألعمال والصوفية، الفالسفة عن الذاتية» «والسري «االعرتافات»، يف

الشعور.28 تيار وصف
الظاهريات مؤسس اخرتع القلم، رسعة من بكثري أكرب الشعور تيار رسعة ألن ونظًرا
تتماهى كي االختزال» «طريقة يف به معروف هو ما غري «االختزال» يف به خاصة طريقة
فالظاهريات تُسعف؛ ال األملانية اللغة ألن التيار؛ برسعة القلم رسعة وتلحق الرسعتان،
اليومية؛ الحياة لخربات املشرتك والوصف العمل» «ورشات يف تتحقق معملية ظاهرة
أروقة داخل الباحثني من ملجموعات بحثية دوائر إىل مؤسسها وفاة بعد تحوَّلت لذلك

الجامعات.29

النص S. Strasser شرتارس ويقسم .Cartesianische Meditationen, pp. IX-X النارش مقدمة 27

واملقررات الدروس أجل من املعدة واملحارضات للنرش، واملعد املؤلف العمل ثالث: مجموعات إىل الظاهرياتي
اليوميات. أي الخاصة؛ التعليقات وهي الذات، مع الفلسفية Monologues والحوارات الدراسية،

نيومان، وكاردنيال رسل مثل: وذلك آخرون، لهم يكتبها أن قبل الذاتية سريهم الفالسفة من كثري [كتب 28
مارسل، جابريل «يوميات» مثل الفلسفية لألعمال األدبية األشكال من شكًال أصبحت اليوميات إن بل
عىل نموذج وأشهر جويس. لجيمس و«أوليس» بروست، ملارسل الضائع» الزمن عن «البحث األدب ويف
عقل» و«قصة نفس» «قصة املعارص العربي الفكر ويف للغزايل، الضالل» من «املنقذ القديم تراثنا يف ذلك
يف أمني عثمان يوميات وبعض بدوي، الرحمن لعبد و«حياتى» محمود، نجيب لزكي السنني» و«حصاد

ثورة».] وفلسفة عقيدة «أصول «الجوانية»،
الخاص االختزال تحويل هي لوفان أرشيف يف لهورسل الكاملة املؤلفات نرش يف الصعوبة كانت [لذلك 29

باقي إىل األملاني األصل ترجمة ثم األملانية، اللغة إىل العام االختزال تحويل ثم عام، اختزال إىل بهورسل
[.Sténographie االختزال اللغات.
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لقواعد موجهة أفكار ثانًيا:
للظاهريات1 التفسري

تعتمد نفسه، الظاهرياتي النص من عرشة االثنتي املوجهة األفكار هذه استنباط تم وقد
فيه،2 املفكر واليشء والتفكري، الكالم، «لوجوس»؛ للفظ املختلفة املعاني عىل األوىل الثالثة
املبدأ نفس من مستنبَطة قواعد الثامنة حتى الخامسة ومن تأويلية، قاعدة والرابعة
بالظاهريات والعارشة املقارنة، بالدراسات خاصة والتاسعة الخامسة، عليه تقوم الذي

مكتمل. كمنهج وتطورها الظاهريات ببنية يتعلقان األخريتان واالثنتان التطبيقية،
كان إذا وحده الظاهرياتي النص عىل وليس فلسفي، عمل كل عىل تنطبق قواعد وهي
واملنهج، والفلسفة والتطبيق، والنظرية واالكتمال، والنشأة والبنية، التطور بني متشعبًا
القراءة أجل من واحدة منهجية آليات يف العلمية املادة جمع وظيفتها والتاريخ. والرؤية
العلمي التحليل بدعوى والتفتيت والتجزيء التقسيم من بدًال العامة والنتائج الدالة،

الجزئيات. ومعرفة
أجل من والتشعيب الشتات طابع بنفس تتسم التي الدينية النصوص عىل تنطبق كما
بعض يف خاصة القانونية النصوص عىل أيًضا وتنطبق واحد، كيل منظور يف جمعها إعادة
النص عىل كذلك وتنطبق القانون، يف والروح الحرف عن الرابعة القاعدة مثل: حاالتها،
والوصفية، البنيوية الدراسات يف خاصة الشعري أو الروائي العمل وحدة لتفسري األدبي
نصه؛ تحدد التي املؤرخ رؤية تحليل أجل من التاريخي النص عىل أخريًا تنطبق وقد

وتعبري. رؤية والتدوين تدوين، فالتاريخ

.Ex. Phéno., pp. 238–51 1

.Log. Form. Trans., pp. 27-8 2



الظاهريات تأويل

اللفظ3 إىل اليشء ومن اليشء، إىل اللفظ من (1)

املفهوم، أو باملعنى املرور دون اليشء إىل اللفظ من االنتقال طريق عن الظاهريات فهم يتم
«منزل أنها عىل اللغة بانت بعُد فيما الظاهراتية األنطولوجيا إىل الظاهريات تطور وبعد
وعلم واملنطق الرياضيات من األوىل مصادرها الظاهريات لغة استعارت لقد الوجود»،
تقنية علمية أصبحت ثم اليومية، الحياة يف بسيطة أشياء إىل تشري ولكنها والفلسفة، النفس
حدث فإذا اليومية، الحياة يف البسيطة الخربات يف استعمالها يصعب للغاية اصطالحية
الصعب من فإنه للفظ العلمي املعنى خالل من البسيط اليشء إىل العلمي اللفظ من انتقال
من املستخرجة النظريات من عديد يف ويغلفه اليشء، املعتمد املفهوم ويغطي اليشء. إدراك

آخر. إىل واحد من االنتقال يتم لن فإنه واليشء اللفظ بني املفهوم توسط وإذا اللفظ،
إىل بالعود إال فهمها يمكن ال فإنه ذاتها، األشياء إىل عوًدا الظاهريات كانت وإذا
واالنتقال اليشء،4 يُرى العبارة هذه ولفهم شيئًا، تصف ظاهراتية عبارة فكل املبدأ، نفس
اليشء، إىل العبارة من االنتقال أن حني يف معنًى، أي يعطي ال أخرى إىل عبارة من
والعالقة اإلشارة طريق عن عليه اللغة بتسليط اليشء فهم إىل يؤدي الوصف، موضوع
العود ويساعد املفهوم، عن بديل فاملنطوق املعنى؛ أو املفهوم طريق عن بالرضورة وليس
تحتها، الظاهريات تنئ التي االصطالحية اللغة هذه ثقل من التخفيف عىل األشياء إىل
ثَم ومن املرجوة؛5 اتجاهاتها نحو للظاهريات الرئيسية املقاصد توجيه عىل وتساعد بل
الظاهرياتي النص لتفسري كقاعدة الظاهريات تريده الذي ذاتها األشياء إىل العود يُستخدم
الظاهرياتي النص يلمس ما وبمجرد اليشء، يقبع املفهوم وتحت اللفظ وراء نفسه،6
مع الشعوري اللقاء بهذا مرتبطة الظاهراتية، خاصًة قراءة، وكل اليشء، يظهر الشعور
أي ذاته؛ اليشء يظهر حتى توضيحه يكفي الوجدان، يف اليشء ينشأ ثَم ومن النص؛

مًعا. والواقع الحقيقة
الظاهريات، تصفه الذي لليشء التلقائي الفهم يف اللفظ إىل اليشء من االنتقال ويتم
باألشياء االتصال األسهل من يكون ذاتها، األشياء إىل عوًدا الواقع، يف الظاهريات، كانت فإذا

.Ex. Phéno., pp. 238–40 3

الوجود». منزل «اللغة تصوره يف بعُد فيما هيدجر عند يظهر ما وهو 4

الفعل. نحو توجيهها من أكثر املوضوع نحو الظاهريات وهارتمان وهيدجر شيلر ماكس ه وجَّ لذلك 5
.L’Oeuvre Phénoménologique الظاهرياتي النص 6
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للظاهريات التفسري لقواعد موجهة أفكار ثانيًا:

من الظاهريات به قامت الذي املحدد بالتحليل املرور دون ماهياتها إلدراك مبارشة ذاتها
دون عنها تتحدث التي ذاتها األشياء إىل العود الظاهريات لفهم يكفي آخر وبتعبري قبل،
عن التعبري يمكن ذاتها األشياء مع املبارش االتصال هذا وبعد الظاهراتية، بالرطانة املرور
من االنتقال ويتم املوصوفة. األشياء لبساطة مطابقة عادية بلغة تلقائيٍّا املدركة املاهيات
التي باللغة أو لليشء الظاهرياتي بالوصف املرور دون وحتى تلقائيٍّا اللفظ إىل اليشء

عنه. للتعبري الظاهريات استعملتها
«الجهاز ب يتعلق فيما خاصة للغاية، معقًدا منهًجا الظاهريات تبدو الظاهر يف
التعقيد هذا جذب وإذا للغاية، بسيط منهج الواقع يف الظاهريات أن حني يف املفاهيمي»،
فال وعي، ال عن أيًضا تجذبهم بساطتها فإن وعي، عن الباحثني من عديًدا املفاهيمي
العقيل اإلغراء الحية، الخربة داخل ينكشف عياني لواقع الحديس اإلدراك من أبسط يوجد
الظاهرياتي املنهج فيها يجد الذي التعقيد من الحالة هذه عن املسئول إذَن هو لألكاديميني

اآلن. نفسه
الذهاب أجل من جانبًا املفهوم ويرتك اللغة ترتك العميق املبارش الفهم طريق وعن
كل أُخذ لو الخطأ يف توقع أن الظاهريات، لغة وهي خاصة، للغٍة ويمكن ذاتها، األشياء إىل
يحياها التي ذاتها األشياء إال الظاهريات يف املفاهيم فليست يشء، أو مفهوم أنه عىل لفظ
ترك الفهم يعني الطريق، اختصار أجل ومن ذاتها، األشياء إىل تحيل دالالت هي الشعور،
األشياء يف يحفر وهو املؤلف موقف أخذ يعني ذاتها، األشياء إىل للوصول واملفاهيم اللغة
املفهوم، إىل اليشء من التحول إذَن يعني باللغة، عنها يعرب ثم دالالت، إىل يحولها ثم ذاتها،
ومن املعنى، إىل اللفظ من الثاني، الطريق الثانوية الدراسات وتأخذ اللغة، إىل املفهوم ومن
االشتقاق، يف نواتها يف بالتأمل بعد ولكن الوجود منزل اللغة أن صحيح اليشء، إىل املعنى

العبارات. تجميع طريق عن ذاته اليشء تدرك أنها زعمت لو خارجية نزعة وتصبح

اللفظ7 إىل املفهوم ومن املفهوم، إىل اللفظ من (2)

فما املفهوم، توسط دون مبارشة اللفظ إىل اليشء من أو اليشء إىل اللفظ من االنتقال تم إذا
اللغة بني كصلة نفسه العقل دور هو ما املاهية؟ أو الفكر أو املعنى أو املفهوم دور هو

واملواقع؟

.Ex. Phéno., pp. 240–2 7
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الظاهريات تأويل

«نظري» صفة منها تشتق، منها والتي الظاهريات، يف النظرية أو املعنى أو الفكرة
ماهية هي بل منه أصغر أو أكرب ألنها للواقع؛ مطابق غري مفهوم أي الفعل، عمل من ليست
اليومية، الحياة يف الحية للخربات النظري التحليل طريق عن إدراكها ويمكن الواقع،8
داللة هي والفكرة التحليل، مادة هو وحده الحي املوضوع يبقى املادي املوضوع رد وبعد
الثنائية، العقل: عمل عن ويند الشعور، يف الحال نفسه الواقع هو واملفهوم الحي، املوضوع
يُستبعد لذلك واحد؛10 يشء والواقع العقل إلخ.9 … والتقسيم التفريع الخارجية، الصورية،
معنًى فصلة لكل يكون أن الرضوري من ليس الظاهريات، قراءة من اإلمكان قدر العقل
… املفاهيمي والجهاز اللغة مثل التفسري، يف الظاهريات آليات كل الظاهرياتي، النص يف
يُبحث ال للنص. العام القصد يعطيه معنًى عن تعرب بل ذاتها، حد يف معنًى لها ليس إلخ،
من آخر وبتعبري األلفاظ، عرب الساري القصد إدراك يكفي بل لفظ، لكل معنًى عن إذَن
والقصد عالمة، اللفظ والداللة.11 العالمة بني التمييز منهج يُطبق الظاهريات فهم أجل

معنًى.12 نفسه هو يكون أن دون املعنى حامل اللفظ داللته.
كان نصسواء أي إىل معنًى أي ينسب أن يستطيع يشء، كل يربر أن العقل يستطيع
سجيته، عىل ترك لو ضابط أي عليه وليس يشء، كل نقد يستطيع كما دال، غري أم داالٍّ
الواقع مع مبارشة لصلة املناسبة يعطي إذ الحدس؛ هو هذه العقل حدة من يقلل وما
إىل أوله من النص يف السارية القصدية وتستطيع العقل، لتجوال «فرملة» ک يعمل الذي
يسقطه الذي املعنى النصوليس يف الحال املعنى باكتشاف العقل آثار من للتخفيف آخره

عليه. العقل
كل من املسألة وتقليب للترشيح آلة مجرد هو يشء، كل ينقد أن العقل يستطيع
يحول الظاهرياتي، النص عىل وإسقاطه ونقيضه اليشء يقول أن يستطيع بل جوانبها،

املمكنة. االتجاهات كل يف تتغري صماء، مادة إىل النص هذا

.Eidetique نظري ،Idée نظرية معنًى، فكرة، 8

برجسون. عند العقل معنى هو وهذا 9

.Ideen I, IV section: Raison et Realité, pp. 433–518 10

.Rech. Log., II, 1ere Rech 11

.Ideen I 12
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للظاهريات التفسري لقواعد موجهة أفكار ثانيًا:

املفهوم13 إىل اليشء ومن اليشء، إىل املفهوم من (3)

واليشء، الفكرة ألن اليشء؛ إىل مبارشة اإلشارة تستطيع فإنها الفكرة عىل الحصول وبمجرد
فالظاهريات للغة؛ استعمال أي قبل إذَن الفهم يتم واحد، ليشء واجهتان والواقع العقل
شعوره إىل وينصت الداخيل، صوته إىل يستمع وصامت حي متنقل معمل النظرة، قلب بعد
للتحقق مؤقتًا الظاهريات لغة تُستبعد ثَم ومن دالالت؛ ويدرك مضامني يحلل وهو التأميل
بني أي نفسه وبني بينه يتم أن هو للظاهريات عمل وأكرب للواقع، املفهوم مطابقة من
استطاع إذا إنه أي بينهما، التطابق يجد أن استطاع فإذا منه، يتحقق كما والواقع الفكر
الحالة هذه يف الواقع، يف الحقيقة لريى األشياء وماهيات الحية الخربات دالالت يدرك أن

غايتها. وتتحقق الظاهريات تكتمل
إحاالت ودون ناحية، من للماهيات مسبق إدراك دون الظاهريات لفهم محاولة فكل
اآلن، الحال هو كما الظاهرياتي، النص يظل أخرى، ناحية من اليومية الحياة يف إنسانية

مركبة. وأفكار تعاملية مصطلحات من مغلق مذهب وسجني ذاته، عىل منطويًا

الروح14 إىل الحرف ومن الحرف، إىل الروح من (4)

خاصة الظاهريات وتحتاج الظاهريات، تفسري فقط وليس تفسري كل القاعدة وتخصهذه
بالحرف؛ ال بالروح الظاهريات فهم يمكن للتعبري، كأداة لغتها عيوب بسبب القاعدة هذه إىل
للتأمل ونتيجة لنتيجة، استنباًطا منها أكثر لطريق تأهيل هي إيماءً، منها أكثر قصد فهي
الروح الحرف يعطي حرفه، توضيح أجل من روحه يكفي الظاهرياتي النص يف املستمر
التعبري يتم أن الروح فهم بعد رضوريٍّا، يعود ال ولكنه مطابقة، األكثر تعبريه أدوات
روح عن للتعبري الخاصة ألفاظه استعمال الظاهرياتي يستطيع الحروف، بنفس عنه
من تختلف املخاطبة يف ووسائله تعبريه طرق أن إال واحد قصد الوحي الظاهريات،15

عرص. إىل عرص ومن ثقافة، إىل ثقافة
بني انتقالية قاعدة هي الروح، إىل الحرف ومن الحرف، إىل الروح من القاعدة، هذه
والجزء، بالكل الخاصة التالية والقواعد واليشء واملعنى باللفظ الخاصة السابقة القواعد

.Ex. Phéno., p. 242 13

.Ex. Phéno., pp. 242-3 14

ميتافيزيقية. مشكلة وليس تأويلية قاعدة مجرد هو والحرف الروح موضوع 15
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هي والروح الجزء، هو الحرف اليشء، إىل يحيل الذي املعنى هي والروح اللفظ، هو الحرف
بالحدس اإلدراك واحدة، قاعدة إىل جميًعا ترد وربما بينها، فيما تتداخل فالقواعد الكل؛

والحروف. األجزاء عىل السابق وبالروح الكيل

الكل16 إىل األجزاء ومن األجزاء، إىل الكل من (5)
ومن كلها، األعمال مجموع حتى اللفظ من الظاهرياتي للنص التدريجية الرؤية هذه كانت
للتفسري، رئيسية هة موجِّ فكرة وضع أجل من رضورية اللفظ، حتى كلها األعمال مجموع
لها ليس الظاهريات يف عبارة كل أن والواقع الكل،17 إىل تشري واألجزاء األجزاء، ينري الكل
كان الظاهرياتي للنص التدريجي والتقسيم الظاهريات، أعمال مجموع يف إال داللة أي
مستويات عىل واألجزاء الكل يظهر حيث للمقدار، أي الكمية؛ للقيمة سلم وضع إىل يهدف
والفقرة ، ككلٍّ الفقرة داخل جزء والعبارة ، ككلٍّ العبارة إىل بالنسبة جزء اللفظ عديدة،
لألجزاء، الحركة اتجاه الكل يعطي إلخ. … ككلٍّ الرشيحة أو الفقرات مجموعة داخل جزء
الكل، ن تكوِّ أن األجزاء تستطيع ال املعنى، حركة التجاه الحسية الحوامل األجزاء وتعطي

فارغ. الجزء بدون والكل أعمى، الكل بدون الجزء أجزاء، بال فارًغا يظل والكل
لديها إن إذ عليها؛ غريبًا ليس املوجهة الفكرة هذه عىل بناءً الظاهريات وتفسري
يف منها أكثر منطقي سياق يف نظرية وهي باألجزاء، الكل عالقة حول مشابهة نظرية
تساهم ذلك ومع املنطقية، املوضوعات استقالل عىل للتأكيد صياغتها تمت تأوييل،18 سياق
تشتتها من وتمنع الظاهريات، لتفسري قواعد صياغة يف كبري حد إىل واألجزاء الكل نظرية

الثانوية. الدراسات يف حدث كما متشعبة نقاط يف

املركز19 إىل املحيط ومن املحيط، إىل املركز من (6)
فإن ذلك ومع التشتت، إىل يؤدي الزائد والثراء وثري، متضخم نص الظاهرياتي النص
الذهن ينتقل الظاهريات ولفهم التشتت، من يمنع املركز عىل االنتباه وتركيز مركز، له

.Ex. Phéno., p. 243-4 16

وإن أعماله، مجموع توضح عنده عبارة كل إن حيث برجسون، عند بوضوح موجودة السمة هذه 17

عبارة. كل توضح أعماله مجموع
.Rech. Log., II, Rech. III, pp. 5–75 18

.Ex. Phéno., p. 244 19

210



للظاهريات التفسري لقواعد موجهة أفكار ثانيًا:

شتات يف الظاهرياتي يضيع مرة كل ويف املركز، إىل املحيط ومن املحيطة، إىل املركز من
كل ويف القصد. ويوحد الشتات، يجمع املركز، وحدة إىل يعود ما رسعان فإنه املحيط
نفس وهي املحيط، رحابة إىل يعود ما رسعان فإنه املركز بضيق الظاهرياتي يشعر مرة
الروح، هو املركز األجزاء؛ واملحيط الكل، هو فاملركز أخرى؛ بصورة ولكن السابقة القواعد

اللفظ. واملحيط املعنى، هو املركز الحرف؛ واملحيط
كقاعدتني والتكوين الرد القاعدتان تظهر ظاهرياتي منهج صياغة أجل ومن
القصدية تظهر للمنهج القاعدتني هاتني تطبيق وبعد أول. مركز هذا املنهج، يف رئيسيتني
ومضمون الشعور صورة الخاص، بناؤها وللقصدية ثاٍن. مركز وهذا للشعور، عامة كبنية
مشرتكة بنية الشعور ومضمون الشعور لصورة فإن وأخريًا ثالث. مركز وهذا الشعور،
املحيط، من فأكثر أكثر يقرتب رابع مركز وهذا املادي،20 الصوري التحليل يف التبادل عىل

األخرى. والتصورات املفاهيم من عديد ينترش عليه والذي

الوحدة21 إىل الكثرة ومن الكثرة، إىل الوحدة من (7)

الكلمات من ابتداءً الجوهرية وحدتها إىل الظاهريات إرجاع تريد السابقة مثل القاعدة وهذه
فإنها الظاهريات يف املفاهيم كثرة من بالرغم أنه فالواقع األساسية؛ املفاهيم أو واملفاتيح

متعددة.22 بطرق ولكن اليشء نفس دائًما يُقال القصد، بوحدة بينها فيما مرتبطة
بطرق اليشء نفس فيقال الظاهراتية، واآلليات باملصطلحات أحد ينخدع ال لذلك
ورابعة النفس، علم بلغة وثالثة املنطق، بلغة وأخرى الرياضيات، بلغة مرة متعددة،
كانت وألفاظه، التعبري وأساليب اللغة عند إذَن التوقف يتم ال إلخ. … الفلسفة بلغة
يشري ال لذلك العرص؛ عادة كان الظاهريات يف املفاهيمي الجهاز أن كما العرص، بضاعة

L’Analyse noètico- املادي الصوري التحليل .Noême الشعور مضمون .Noèse الشعور صورة 20

.Noêmatique
.Ex. Phéno., pp. 244-5 21

اآلخر العمل يقوله الذي اليشء نفس عمل كل يقول برجسون، أعمال يف أيًضا الخاصية هذه وتوجد 22

(املادة الذاكرة للوجدان)، املبارشة املعطيات يف (رسالة الزمان التطبيق، لنقاط طبًقا أخرى بطريقة ولكن
(الفكر الفلسفة (الضحك)، الفن والدين)، األخالق (منبعا الدين الخالق)، (التطور التطور والذاكرة)،

الروحية). (الطاقة النفس علم واملحرك)،
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النص مجموع يف التكرار ظاهر يفرس وهذا مقابلة، أشياء تعدد إىل التعبري وسائل تعدد
عديدة. مواطن يف استعمالها املصطلحات كثرة تتطلب إذ الظاهرياتي؛

تذكرها؟ يمكن فكيف والتصورات، املفاهيم من ضخم بعدد مليئة الظاهريات
ردها يسهل ذلك مع املتشعبة، واختالفاتها دقيقاتها بكل الذهن يف إبقاؤها يستحيل
الرئيسية، التقسيمات إىل الفرعية التقسيمات فرتد مفاتيح، وتصورات رئيسية، مفاهيم إىل
تظل ذلك، ودون مصادرها، إىل املقسمة واألشياء املقسمة، األشياء إىل التقسيمات وترد

عام. منهج يف تجميعها الصعب من متناثرة، أفكاًرا الظاهريات

الرتكيب23 إىل التحليل ومن التحليل، إىل الرتكيب من (8)

ال إذ الكل؛ إىل األجزاء ومن األجزاء، إىل الكل من لقاعدة صيغة آخر هي القاعدة هذه
بت تشعَّ وإال العلم، اكتمال عىل الحفاظ دون للظاهريات املختلفة الجوانب تحليل يمكن
مجموع إن إلخ. … وفلسفة اجتماع وعلم نفس وعلم ومنطق رياضيات إىل الظاهريات
كل يف العلم ببناء يسمح التحليل أن كما جوانبه، أحد يف بفهمه يسمح الذي هو العلم
يسمح الظاهريات داخل والفلسفة النفس وعلم واملنطق الرياضيات تحليل وإن جوانبه،

املتكامل. الظاهرياتي املنهج قواعد بوضع
بأسلوب عنها والتعبري الشعور ملضامني ا وشاقٍّ بطيئًا استكشاًفا الظاهريات كانت وإذا
اليشء إلدراك األسلوب تجاوز وهو املعاكس، االتجاه يتطلب فهمها فإن ُفسيفسائي، دقيق
الظاهرياتي التصاق الظاهريات قراءة تتطلب ال آخر وبتعبري عنه، التعبري ثم مباًرشا إدراًكا
من املسافة بعض تتطلب العكس عىل بل النص، وبني بينه التماهي لدرجة الكامل شبه
حرًفا، وحرًفا لفًظا، ولفًظا عبارًة، عبارًة كله النص وتتبع بُعد، عن النص رؤية أجل
نوع والتأويل، الفهم يف للخطأ تجنبًا مقدَّس نص وكأنه فصلًة وفصلًة نقطًة، ونقطًة
تطبيق الظاهريات قراءة تتطلب منه،24 الهرب الظاهريات تريد الذي الفكر حفريات من

والتفكيك. العقل بإجراءات املرور دون ملقاصدها حديس إدراك أي الخاص؛ منهجها

.Ex. Phéno., pp. 245-6 23

.Archéologie de Pensée الفكر حفريات 24
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واحدة مرة مسبًقا يعطى ال خطوة، خطوًة تدريجيٍّا ينكشف منهج الظاهرياتي املنهج
أسلوب عليه يدل ما وهو الشعور،25 ميدان استكشاف ملدى طبًقا يتشكل بل األبد، وإىل
املنهج من جانبًا يخرج التحليل داخل اجتزاء أو قطع أو فصل فكل والترشيح،26 التقطيع
الظاهرياتي املنهج يفهم حية، ديمومة عىل للعقل ساكنة رؤية ويسقط الكيل، املنهج عن
للعالم، كلية رؤية تشييد الظاهرياتي املنهج وبقصديته،27 وببواعثه وهدفه، بغايته إذَن
تطبيق، ونقاط للبحث، مواد وجود الالزم من صحيح محدد، ميدان يف ا خاصٍّ بحثًا وليست
هو دائًما الظاهرياتي املنهج ولكن األكاديمي، التعليم ملتطلبات طبًقا التاريخ يف والدخول

الجامعية. املحارضات وعن التطبيق ونقاط البحث مواد عن مستقلة للعالم رؤية

الظاهريات أعمال ومن الظاهريات، أعمال إىل املعارصة األعمال من (9)
املعارصة28 األعمال إىل

التي إحكاًما األكثر املعارصة الفلسفية الحركة هي قبل، من تحليلها تم كما والظاهريات،
حكًرا ليست وآمالها ومشاريعها محاوالتها ذلك، ومع إيجابيٍّا، شيئًا تقدم أن استطاعت
الدرجة نفس مع اليشء نفس حاولت التي الحركات باقي مثل فلسفية حركة فهي عليها؛
املثالية نتيجة الصورية ضدها: الرصاع يتم مشرتكة أوثان فهناك أقل؛ أو أكثر النجاح، من
العرص وخلط النفسية، والنزعة القديم، الحيس االتجاه مرياث والتجريبية الرتنسندنتالية،
الحضارة يف مختلفة مناطق يف مشابهة حركات نشأت األعداد هؤالء مواجهة ويف الحارض،

األغراض.29 نفس ولها العيوب، نفس وملناهضة األسباب، لنفس األوروبية

االستقرائي، املنهج يف العلية عن للبحث طرق خمس أو االستنباطي للمنهج قواعد أربع مسبًقا وضعت 25

الجديل. للمنهج خطوات وثالث
.Amorcage والترشيح التقطيع 26

Ideen I, ريكري بول مالحظة «… بعد يُقل لم الجوهري أن االنطباع اإلنسان يأخذ لحظة كل «ويف 27

.p. XIII
.Ex. Phéno., pp. 246–8 28

الحية الخربة وفلسفة فرنسا، يف برجسون عند الحديس االتجاه أملانيا، يف هورسل ظاهريات مثل: وذلك 29

أمريكا. يف جيمس وليم عند

213



الظاهريات تأويل

مختلف يف ممتدة مصادرها ألن األخرى؛ الحركات من أكرب نجاح للظاهريات وكان
كما لها، اكتمال وهي املطلقة، أو النقدية الرتنسندنتالية، املثالية من تنشأ الحضارة، مناطق
«الكوجيتو» من ملرشوعها تحقيق والظاهريات الحديث، العرص يف بالكوجيتو مرتبطة أنها
أرادت كما بالتجربة تبدأ أنها كما فيه»، املفكَّر «األنا إىل أفكر» «األنا من «الكوجيتوتوم»، إىل

القديمة.30 التجريبية النزعة
املعارصة املكاسب عن مستقلة وليست األوروبي، للوعي مكسب آخر هي والظاهريات
تأطري أجل من رضوري املقارن فاملنهج الظاهريات؛ رسالة نفس لها التي األخرى
الظاهريات يفيد ما وهو املشابهة، العلوم كل عىل وانفتاحها املعارص، التاريخ يف الظاهريات
املنطقي باملرياث للتعبري كأداة املستعملة اللغة وأثقلت باملصطلحات، يتعلق فيما خاصة
للفلسفات يكن لم ذلك مقابل ويف الفلسفية، اللغة عىل غريبًا كان ما وهو الريايض،
حدوس نفس عن تعرب كانت أنها من بالرغم االصطالحية اللغة يف القلق هذا املعارصة
يف أسهل مشابهة أخرى فلسفة نجده التعبري يف صعبًا الظاهريات تجده وما الظاهريات،31
بواعث وتحليل ديمومة، أو داخيل كوعي الزمان وتحليل ويًرسا، سهولًة أكثر وبلغة التعبري
نفس تتبع الذاتية الخربة أو الحي املعطى وتحليل الوعي، وتقدم املشرتكة الذاتية الخربة
الجوانب بني الجزئية االختالفات من بالرغم املعارضة، املشرتكة االتجاهات ضد املتطلبات

التحليل. موضوع للظواهر املتعددة
أن استطاعت ألنها الظاهريات؛ فهم عىل تساعد أن املعارصة الفلسفات وتستطيع
من أوضح الحدس فلسفة يف فالحدس الظاهريات؛ يف التعبري عيوَب ما حدٍّ إىل تتجنب
كما الظاهريات، يف الخربة من وضوًحا أكثر الربجماتية يف والخربة الظاهريات، يف الحدس
تحول أن تستطيع املعارصة للفلسفات أفضل فهم عىل تساعد أن الظاهريات تستطيع
النزعات بقايا من تخلصها أن وتستطيع منهج، إىل الخربة فلسفة أو الحدس فلسفة

وهي ميتافيزيقا. كل مصدر بالتجربة، تبدأ باألصالة. فرنسية فلسفة برجسون عند الحدس فلسفة 30

جيمس وليم عند الخربة وفلسفة األنجلوسكسونية. النزعة إىل وأقرب األملانية للنزعة مضادة فلسفة
يف الخربة ميتافيزيقا بجوار األملانية للمثالية كافيًا مكانًا تعطي وحدها الظاهريات باألصالة. أمريكية

أمريكا. يف والربجماتية فرنسا
عميًقا. تشابًها يتشابهان فإنهما برجسون وفلسفة هورسل فلسفة بني الظاهري التعارض من بالرغم 31
العقل بني د توحِّ التي هورسل لفلسفة املوقف نفس يف أيًضا جيمس وليم وفلسفة برنشفيج وفلسفة

والتجربة.
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والفلسفات الظاهريات بني املتبادل فالفهم والسوسيولوجية؛ واألنثروبولوجية النفسية
باآلخر.32 منهما كلٍّ فهم عىل يساعد املعارصة

الحاجة33 إىل العمل ومن العمل، إىل الحاجة من (10)

فاملعنى الظاهرياتي؛ النص يف معنًى عبارة ولكل كلمة لكل يكون أن الرضوري من ليس
فهم ويعتمد الظاهرياتي؛ شعور إىل تلقائيٍّا نفسه يعطي إنه بل النص من قًرسا يخرج ال
الظاهرياتي شعور فيه يستقبل الذي النص وعىل املفرسِّ حاجة عىل دائًما النص معنى
عالقة فاملعنى النص؛ معنى هو ويكون انفعاله، لتحليل عنده التوقف فيتم خالًصا؛ انفعاًال
إىل الشعور من الخارج الشعاع بني واملوضوع، الذات بني والنص، الشعور بني متبادلة

الشعور. إىل النص من الداخل املقابل والشعاع النص
املفرس، الشعور بحاجات مرشوط الفهم فهمه، الشعور يريد ملا طبًقا إذَن الفهم يتم
قراءته، خالل من معناه ب يرسِّ الذي هو نفسه النص إن بل قًرسا، معنًى النص يعطي ال
ذلك. إىل حاجة تدعو أن لنصدون معنًى إعطاء قًرسا أو طوًعا يريد ألنه فهم أسوأ والرشح
مرشوط فالفهم داخيل؛ نحو عىل بل خارجي نحو عىل عبارة ملعنى فهم يأتي وال
كان ما فإذا املعرفة، يف رغبًة بالفهم املولع الشعور يف حاجة يسدُّ النص، لفهم بالحاجة
يمنع ال وهذا تكرار، مجرد النتيجة تكون مسبق توجه أي دون نص مواجهة يف الشعور
رضوري اليقظة من قدرة وأقل النص، أمام محايد شعور وجود رضورة من اإلطالق عىل
يكفي الظاهرياتي بالنص االهتمام مجرد إن النص، أمام تماًما فارًغا الشعور ليس للفهم،
التي نفسها األشياء يرى كي ذاته أعماق يف الباحث يغوص أن ويكفي األدنى، الحد لهذا
إنساني، علم أي يف الخلط يوجد أين معرفة هو يهم ما التطبيق ويف عنها، النص يُعرب
والخلط الخلط، هذا توضيح يمكنه الذي الظاهريات يف الجوهري التمييز عن البحث ثم
االجتماع وعلم النفس علم العلوم، كل يف شائع خلط املاهيات وعلوم الوقائع علوم بني
الرسمي املتحدث الالهوت خاصًة الدينية العلوم أيًضا ويسود التاريخ، وعلم االقتصاد وعلم

أفلوطني مع قبل من برجسون ُقوِرن وقد دالة، مقارنة وبرجسون هورسل بني مقارنة فإن ثَم ومن 32

جيمس. ووليم Brunschvicg وبرنشفيج هورسل بني واردة أخرى ومقارنات شاردان، دي وتيار
.Ex. Phéno., pp. 248-9 33
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وتقدم والعقيدة. التاريخ بني خلط أيًضا هناك العقائدي الالهوت ويف جميًعا، باسمها
املاهية، هي العقيدة املاهيات. وعلم الوقائع علم بني واملاهية، الواقع بني تمييًزا الظاهريات
ال حتى قوسني بني وقائع كعلم التاريخ وضُع إذَن الرضوري من الوقائع. هو والتاريخ
للحاجات. طبًقا تطبيقها يف تفسريها إَذن الظاهريات تجد للماهيات، كعلم العقائد إال تبقى

النهاية34 إىل البداية ومن البداية، إىل النهاية من (11)

باكتمالها ينتهي طويل لبحث نتيجة هي بل وهلة، ألول اكتشافه تم علًما الظاهريات ليست
مصادرها تكوِّن التي التاريخ يف والفلسفة النفسبل وعلم واملنطق للرياضيات مستقل كعلم
تتطور ثم التطبيق، ميادين نحو جديد من تتطور اكتمالها بعد نفسها الظاهريات األوىل،
املخطوطات؛ ذلك عن تعرب كما والدينية واالجتماعية األخالقية البحوث نحو ذلك بعد
وفهم الدينية،35 األخالقية البحوث يف أي النهاية؛ يف توجد للظاهريات العميقة فاملقاصد
للبداية االستباقي فالفهم السابق؛ التطور عىل كثريًا ضوءًا تراجعي نحو عىل تُلقي النهاية
يمهد الزماني والتفسري الظاهريات، يف القصد وحدة معرفة عىل يساعد خالص كبحث
النهاية وفهم التقدمي، التطور يف النهاية إىل يؤدي البداية فهم البنيوي، للتفسري سلًفا
لتاريخ الرتاجعي التقدمي املنهج هذا هي والظاهريات الرتاجعي، الفهم يف البداية إىل يؤدي

األوروبي.36 الوعي
النهاية فهم البداية، يف الناشئة الظاهريات النهاية يف املكتملة الظاهريات تفرس
بني أو واملسيح آدم بني األنبياء تسلسل يف الحال هو كما بالنهاية، البداية وفهم بالبداية،
ظاهريات عىل األوىل األعمال تحتوي فال بأول، أوًال الظاهريات تجلَّت لقد ومحمد، إبراهيم
يف الظاهريات األخرية، األعمال فهم طريق عن تفسريها يمكن العكس، عىل بل ضمنية
تفسري عىل القادر وحده هو الرتاجعي املنهج األوىل، مرحلتها تفرس األخرية مرحلتها

.Ex. Phéno., pp. 249–50 34

أن «األزمة» وتستطيع املنطقية، البحوث منها أكثر األخالقية البحوث ظاهريات هي إذَن الظاهريات 35
«األفكار»؛ ثالثية أفضل ترشح أن والحكم» «التجربة تستطيع كما محكم» كعلم «الفلسفة أفضل ترشح
فاملهم حياته؛ يف كثريًا هورسل ينرش لم لذلك الظاهرياتي؛ النص كل ترشح املخطوطات فإن ثَم ومن

النهاية. يف يوجد
.Prospective-Retrospective تقدمي-تراجعي 36
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للظاهريات التفسري لقواعد موجهة أفكار ثانيًا:

النهاية وفهم الدقيق، معناها تعطيها أن تستطيع وحدها التقدمية والرؤية الظاهريات،
النهاية. هذه إىل للوصول املستخدمة الوسائل كل فهم عىل أكثر يساعد

التاريخ37 إىل البنية ومن البنية، إىل التاريخ من (12)

نهائي وتجلٍّ للحقيقة اكتمال أيًضا وهي لها، واكتمال األملانية للمثالية تحقق الظاهريات
علًما نفسها تعترب الحديثة، العصور منذ األوروبي الوعي عنها بحث طاملا والتي لها،
الظاهريات؛ يف الحقيقة اكتمال يف دوًرا التاريخ لعب وقد التاريخ، وعن بذاته مستقالٍّ
املنهج عرض هو إذَن املهم البنيوي، التفسري إىل مكانه الزماني التفسري يرتك ثَم ومن
واملهم األعمال، مجموع قصد بوحدة أو عمل كل قصد بوحدة مكتملة كحقيقة الظاهرياتي
بال والتاريخ فارغة، تاريخ بال البنية القواعد. لهذه طبًقا للظاهريات تأويل إيجاد أيًضا
الحقيقة صورية. نزعة تطور بال واالكتمال تاريخية، نزعة اكتمال بال والتطور أعمى، نية
ففي والتاريخ؛ العقل بني إذَن فرق ال لها. تحقق والتاريخ التاريخ، يف تكتمل املطلقة

وتكتمل. الحقيقة تتكشف كليهما

املكتملة». للظاهريات البنيوي «التفسري الفرنيس األصل يف العنوان كان .Ex. Phéno., pp. 250-1 37
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الظاهريايت املنهج الثاين: الباب

والتأويل والتكوين، الفهم، يف محاوالت





الظاهريات1 فهم األول: الفصل

تتعدَّ ولم خالصة، نقدية الظاهرياتي املنهج حول اآلن حتى ت تمَّ التي الدراسة كانت
تقديم طريق عن الظاهريات لفهم محاولة الدراسة وهذه الراهنة، حالته حساب كشف
أجل من املخطط هذا روح استنباط يتم ذلك وبعد متسق،2 مخطط يف مؤسسها مجموع
وهو العمق، يف الظاهريات تأويل يتم ذلك وبعد للتطبيق،3 صالح ظاهرياتي منهج تكوين

والحضاري.4 الديني التأويل
نظًرا الظاهريات مؤسس أعمال ملجموع متسق مخطط إيجاد للغاية الصعب ومن
األخرى واألعمال كنظرية الظاهريات فيها تُعَرض التي األعمال بني التمييز الستحالة
نقاط لعدة مكتمل تكوين النظرية فاألعمال ميادين؛5 عدة يف الظاهريات فيها ُطبقت التي
يف مكتملة كحقيقة الظاهريات بإعالن التطبيقية األعمال تنتهي ما وعادًة خاصة،6 تطبيقية
تطبيقية وأخرى نظرية أعمال إىل الظاهريات أعمال مجموع تقسيم فإن ثَم ومن التاريخ؛

مكتملة. النظرية هو والتطبيق تطبيقي، مجموع النظرية ألن مالئم؛ غري تقسيم

بما األول الباب لفصول بالنسبة (٩٥ص) الفصل هذا ويتضخم الفهم»، يف «محاولة الرسالة عنوان 1

الضعف. يتجاوز
.Ex. Phéno., pp. 255–349 الظاهريات، فهم األول: الفصل هو هذا 2

.Ibid., pp. 350–430 الظاهريات، تكوين الثاني: الفصل هو هذا 3

.Ibid., pp. 430–458 الظاهريات، تأويل الثالث: الفصل هو هذا 4

أعمال ملجموع متسق مخطط إيجاد «صعوبات عنوان الذاتية أوًال: قبل القادمة للفقرات كان الرسالة يف 5

.Ibid., p. 255 الظاهريات»
التطبيقية. والظاهريات النظرية الظاهريات الثاني: الفصل األول، الباب سابًقا: انظر 6



الظاهريات تأويل

أيًضا تقسيم حضارية وأخرى منهجية أعمال إىل الظاهريات مؤسس أعمال وتقسيم
«األزمة». يف ُطبقت ثم ،Ideen «األفكار» ثالثية يف الظاهرياتي املنهج ُعرض فقد ممكن؛
الظاهرياتي، للمنهج هة املوجِّ األفكار تتضمن املنهجية األعمال أن هو املخطط هذا وعيب
املوجودة الفلسفية واألنساق املذاهب إىل اإلحاالت طريق عن التاريخ يف حالة غائية وأيًضا

التاريخ. يف سلًفا
باملعنى الحضارية األعمال بني الظاهريات مؤسس أعمال يف التمييز يصعب ثَم ومن
بالظاهرياتحتى وينتهي بالحضارة عمل كل يبدأ إذ الخالصة؛ الظاهراتية واألعمال الدقيق
بني السابق والتمييز الظاهرياتي، املنهج اكتمال عن فيها أعلن التي «األفكار» ثالثية يف
واألعمال املكتملة، الظاهريات أو الظاهراتية واألعمال االكتمال طريق يف الظاهراتية األعمال
تحويل منطقية» «بحوث مهمة كانت فقد خالص؛ تعليمي تمييز املنهج فيها ُطبق التي
الثالث الجزء مهمة وكانت حضاري، كتيار النفسية النزعة ضد معيار أو مثال إىل املنطق
واألنطولوجيا، النفس علم مثل عديدة حضارية علوم بني الظاهريات وضع «األفكار» من
مستًوى عىل الصوري املنطق بناء إعادة هي الرتنسندنتايل» واملنطق الصوري «املنطق وغاية
نفس الظاهرياتي» النفس «علم وغاية الداخل، إىل الصوري املسار تحويل أي ظاهرياتي؛
إىل التطور ُرد وإذا الظاهريات، يف الحضارة يف ظهر كما النفس علم كل انتهاء بيان الغاية،
حضور من أكثر «الفكرة» حضور املنهج يف عمل كل ففي «الفكرة»، إىل و«الغاية» البنية،

الغاية.7
الظاهريات ملؤسس األعمال مجموع يؤطر أن يمكن متسق مخطط عن والبحث
لها املخطط هذا مثل وجود صعوبة من وبالرغم األعمال، هذه مجموع فهم عىل يساعد
والسكوني والتطبيقي، النظري بني للتمييز السابقة املحاوالت فإن لفهمها، دعامة ويكون
الذاتية يف نظرية الظاهرياتي املنهج اآلتي؛ املخطط تقرتح والحضاري واملنهجي والحركي،
تمثل حني يف واملنهجي، والسكوني النظريَّ عام بوجه الذاتية تمثل املشرتكة،8 الذاتية ويف

.Eiδos الفكرة .Teλos الغاية 7
ثانية وملرة أيًضا تحتوي فإنها وتطورها، املشرتكة الذاتية لبنية املمثل العمل هي «األزمة» أن من بالرغم 8
الثلثني النسقي العرض يستغرق بينما العمل، ثلث التاريخي العرض يستغرق نفسها. للظاهريات عرًضا
مخصص والثاني لألفكار، النقدي للتاريخ مخصص األول قسمني؛ من األوىل» «الفلسفة وتتكون اآلخرين.
يف الحقيقة األول يبني «الفكرة»، إىل الثاني يشري بينما «الغاية» إىل األول يشري الظاهرياتي. الرد لنظرية

املكتملة. الحقيقة والثاني االكتمال، طريق
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أيًضا البنية وتمثل وتطور. بنية منهما ولكلٍّ والحضاري، والحركي العميل املشرتكة الذاتية
والحضاري.9 والحركي التطبيقي التطور يمثل حني يف واملنهجي، والسكوني النظري

كتطور،10 املشرتكة الذاتية ويف كبنية الذاتية يف مبارشة الظاهرياتي املنهج ويبدو
الظاهرياتي املنهج يتكون ثَم ومن كبنية،11 املشرتكة الذاتية ويف كتطور الذاتية يف ويتجىل

اآلتي: النحو عىل

ا&نهج الظاهرياتي

ذاتية مشرتكةذاتية

تطوربنية تطور بنية

بنية تطور وكل بنيوي، تطور بنية كل والتطور، البنية بني التمييز الصعب ومن
تطور ويكشف تدريجيٍّا، «األفكار» يف الشعور بنية وتتحقق واالكتمال، طريق يف تطورية
بسهولة التمييز أمكن وإذا الرتنسندنتالية، املشرتكة للذاتية العامة البنية األوروبي الوعي

املشرتكة. الذاتية يف يفرتقان ال فإنهما الذاتية يف والتطور البنية بني

الخربة والثانية الفردية، الخربة األوىل .Intersubjectivité املشرتكة الذاتية .Subjectivité الذاتية 9
(الحضارية). الجماعية

الذاتية تطور يظهر كما «األفكار»، من والثالث األول الجزأين يف واضحة بطريقة الذاتية بنية وتظهر 10

محكم». كعلم «الفلسفة يف مستقبيل نحو وعىل «األزمة»، يف مبارش نحو عىل املشرتكة
و«التجربة الرتنسندنتايل» واملنطق الصوري و«املنطق منطقية» «بحوث يف الذاتية تطور ويظهر 11

و«تأمالت األوىل» «الفلسفة يف والثاني األول الجزأين يف املشرتكة الذاتية تطور يظهر كما والحكم»،
الحضارية األعمال يف مًعا ويتجليان وثيًقا، ارتباًطا مرتبطان وتطورها املشرتكة الذاتية وبنية ديكارتية»،

الظاهريات. ملؤسس
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الفردي)1 (الوعي الذاتية أوًال:

الذاتية2 بنية (1)

أو الذاتية يف وسواء الظاهراتية. التحليالت لكل الرئييس الفرض هو الذاتية بنية اكتشاف
الظاهريات بأن القول إىل يؤدي مما للتطور؛ الرئيسية الغاية هي البنية املشرتكة، الذاتية يف
املنهج حركتَي تطبيق بعد الذاتية بنية وتظهر تطور، فلسفة منها أكثر بنية فلسفة هي
الظاهريات ظلت اإليضاح، منهج الثالثة؛ بالحركة باالستعانة والتكوين، الرد الظاهرياتي؛
املعروف ومن بالتطور،3 اهتمامها من أكثر بالبنية تهتم ألنها حركية؛ منها أكثر سكونية

الفكرة. جوانب أحد الغاية أن الظاهريات يف

(األفكار)4 الرد بنية (أ)

املقدمة تستطيع العقلية، القسمة وتردد «األفكار»، من األول الجزء اتساق عدم من وبالرغم
ومضمون الشعور صورة الشعور؛5 لبنية مخطًطا تقدم أن الخالصة للظاهريات العامة

.Ex. Phéno., pp. 258–72 1

.Ibid., pp. 258–67 2

الحركية. والظاهريات السكونية الظاهريات ثالثًا: األول، الفصل األول، الباب انظر 3
.Ex. Phéno., pp. 225–63 4

ثم األول)، القسم (فصال ثنائي ثم األربعة)، (األقسام رباعي التقسيم «األفكار»، من األول الجزء يف 5

ثالثي ثم الثالث)، القسم يف فصول (األربعة أيًضا رباعي ثم الثاني)، القسم يف فصول (األربعة رباعي
الرابع). القسم يف فصول (الثالثة



الظاهريات تأويل

من الشعور ومضمون العقل، جانب من الشعور صورة مادية.6 صورية بنية يف الشعور
وبني باملوضوع، العالقة أي املادي؛ معناه له والواقع ظاهرياته، له العقل الواقع. جانب
الواقع لوضع «الرد» بعد الخالصممكنة الشعور ومنطقة للعموم، مستويات هناك االثنني
بني سابق تمييز بعد إال ممكنًا ذلك يكون وال الشعور، وتكوين قوسني» «بني الطبيعي

املاهيات.7 وعلوم الوقائع علوم
(املتحركة) الحية املوجودات منطقة أُخريني؛ منطقتني مركز يف منطقة نفسه والشعور
التي األشياء ومنطقة املشرتكة، الذاتية الخربة تحقيق يف يشارك والذي اآلخر، من املكونة
والحقيقة البعض، عن بعضها مستقلًة ليست الثالثة املناطق وهذه الطبيعي. العالم تكون
األخريان واملنطقتان الخالص، الشعور منطقة هي الواقع يف توجد واحدة منطقة هناك
مع تضايف عالقة يف اإلنساني، العالم أي فاآلخر، الشعور؛ مع بالتضايف موجودتان
يف العالم، يف كوجود الشعور فيه يوجد الذي العالم هو الطبيعي والعالم الخالص. الشعور
الطبيعي، والعالم اإلنساني العالم اآلخرين، العاملني نحو متسًعا الشعور إال يوجد ال الواقع

الشعور.8 داخل وجدانيني كعاملني ويوجدان
والثانية املاهيات، ملعرفة األوىل والواقعة، املاهية قطبني؛ بني الثالث املناطق هذه وتمتد
أخرى أشكاًال وتأخذ املخطط، صلب يف «املاهية-الواقعة» الثنائية هذه الوقائع.9 ملعرفة

عديدة.
ويتأكد «املاهية-الواقعة».10 األوىل للثنائية أخرى صورة الطبيعي والواقع والوعي
كل يف أويل كمركز الشعور ويبدو االنتباه، دائرة خارج الطبيعي الواقع إخراج بعد الوعي

املطلق.11 الوعي مع تجانس يف خالصة منطقة ويصبح البحث،

La Structure Noètico- املادية الصورية البنية .Noême الشعور مضمون .Noèse الشعور صورة 6

.Noêmatique
البداية. إىل النهاية من األفكار من األول الجزء يُفهم ثَم ومن 7

(٢٧) فقرات: ثالث يف فقط يوجد األول الجزء األفكار يف األفكار. يف سائًدا ليس الثالث املناطق مخطط 8

املثالية. و«املحيطات» الطبيعي محيطي الكوجيتو، (٢٨) ومحيطي. أنا الطبيعي: لالتجاه طبًقا العالم
.Ideen I, pp. 87–94 املشرتك الذاتي الطبيعي واملحيط األخرى الشخصية الذوات (٢٩)

.ere section, 1èr chapitre 1 9

.II eme section, 2ème chapitre 10

.II eme Section, 3ème chapitre 11
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الفردي) (الوعي الذاتية أوًال:

الشعور، ومضمون الشعور صورة جزأين؛ من الخالص للوعي العامة البنية وتتألف
فالشعور ومسائلها؛13 الخالصة الظاهريات مناهج مجموع ويكونان بينهما،12 والعالقة

العالم. نسيج هو

(١) منطقة الوعي الخالص
(٢) عالم ا2وجودات الحية (العالم اإلنساني)

(٣) عالم األشياء (العالم الطبيعي)

بنية «الرد»

األفكار (١)

ا2اهية

العقل ور
شع

ال

الواقعة

الواقع
بيعي

ع الط
واق

ال

١٢٣ ٢ ٣

صورة الشعور

مضمون الشعور

املاهية بني السابقة الثنائية نفس وهي املخطط،14 يف آخران مكونان والواقع والعقل
فالعالم منطقي؛ طابع لها والواقع العقل ثنائية الطبيعي، والعالم الشعور بني أو والواقعة

.III eme section, 2ème, 3ème, 4ème chapitres يف البنية هذه توجد 12
الظاهرياتي. املنهج تكوين الثاني: الفصل بعُد فيما انظر 13

اتساًقا. األقسام أكثر هو الرابع والقسم .Ideen I, IV section 14
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الظاهريات تأويل

االنتباه، دائرة خارج أوًال الطبيعي العالم يوضع القطبني، هذين بني العموم سلم يف يمتد
موضوًعا املضمون يعد لم باملوضوع،15 وعالقته الشعور مضمون معنى هو يبقى وما
وتكون املضمون.16 معنى بداهة عن البحث يف العقل ظاهريات تبدأ ذلك وبعد معنًى، بل
وأخريًا بداهة،17 دون تربيًرا أو مبارشة، غري أو مبارشة مالئمة، غري أو مالئمة بداهة إما
املطابقة املناطق يف املوضوعات مختلف النظري العقل قضية من العموم مستويات تصنف

للشعور.18
.(١) «األفكار» يف «الرد» من املخطط هذا استخرج وقد

(٢) «األفكار» التكوين بنية (ب)

للتفسري طبًقا «التكوين» أن فالواقع (٢)؛ «األفكار» يف تقريبًا مشابه مخطط ويوجد
وتكوين الحية، الطبيعة تكوين املادية، الطبيعة تكوين للواقع: ثالثية بنية باملجموع،19
والروح. والحياة، املادة، متداخلة: دوائر ثالث الواقع بنية آخر، وبتعبري الروح.20 عالم

الطبيعة أي املادية الطبيعة األوىل درجات؛ يف كذلك ثالثية بنية الواقع من جانب ولكل
والثالثة املرئية، األشياء ملعاني األنطولوجية املستويات يف تتخصص والثانية العموم، عىل
الطبيعة إىل امليتة الطبيعة من تدريًجا تمرُّ فالطبيعة الجسد؛ إحساسات خالل من تظهر

لتكوينها. التمهيد أجل من الحية
من ظهورها والثانية الحية، الطبيعة األوىل درجات؛ ثالث من الحية الطبيعة وتتكون
نتيجة وهو للتكوين، منطقي تطور وهو االستبطان. يف تكوينها والثالثة الجسد، خالل
يف الخالص األنا ظهور هو للدهشة يدعو ما املادية، الطبيعة للواقع، األول الجانب تكوين

.Ibid., IV section, 1èr chapitre 15

.Ibid., IV section, 2ème chapitre 16

.Adéqnat-Inadéquat مالئم مالئم-غري 17

.Ibid., IV, section, 3ème, chapitre 18

الظاهريات. تفسري الخامس: الفصل األول، الباب انظر 19
الثالثة الواقع جوانب فعنده Theillard؛ de Chardin شاردان دي تيار مصطلحات هي املصطلحات 20
للواقع، الثالثة املظاهر هورسل وعند اآلخر. إىل بالنسبة تقدًما يمثل منها كلٌّ مختلفة، ثالثة مستويات
تقدم. إىل تشري أو التطور إىل انتمائها من أكثر البنية إىل تنتمي مختلفة، مستويات ثالثة أنها من بالرغم
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الفردي) (الوعي الذاتية أوًال:

بنية التكوين

األفكار (٢)

صدارة العالم الشخيص

الباعث يف العالم الشخيص

التعارض ب3 األنا الطبيعي واألنا الشخيص

الطبيعة الحية يف االستبطان

الطبيعة الحية من خالل الجسد

الطبيعة الحية

حساسية البدن

الطبقات األنطولوجية
للمعنى

الطبيعة
العامة

(١) الطبيعة اIادية

(٢) الطبيعة الحية
(مشكلة األنا الخالص كرشط وكنتيجة)

(٣) عالم الروح

٣

٢

٢

٢

١

٣

٣

١

١

فاملخطط رباعي؛ ملخطط طبًقا الحي الواقع تكوين يكتمل إذ الحي؛ الواقع تكوين بداية
يربز وهنا التكوين، بداية الخالصيف لألنا فجائي بظهور مسبوق سابًقا املوصوف الثالثي
خارج املباغت ظهورها بسبب الحية، الطبيعة ن لتكوُّ مسبق الخالصرشط األنا هل سؤال:
تكوين لقدوم يمهد والذي أخريًا، يظهر الذي للتكوين نتيجة إنها أو منطقي، سياق أي
بينما الحية، الطبيعة لتكوين الرباعي املخطط نظام األول االفرتاض يدعم الروح؟ عالم

املنطقي. االستنتاج الثاني االفرتاض يدعم
الجانبني تكوين يف املستعمل «طبيعة» بلفظ مستبدًال أيًضا ثالثي الروح عالم وتكوين
املادية الطبيعة بني الجذري االنقطاع يبني وهذا «عالم»، لفظ والحي، املادي للواقع، األوليني
درجات؛ ثالث عىل االنقطاع هذا ويبدو أخرى، ناحية من الروح وعالم ناحية من الحية أو
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الظاهريات تأويل

األول املحرك هو الباعث والثانية: الشخيص، والعالم الطبيعي العالم بني التعارض األوىل:
الطبيعي. العالم عىل الصدارة والثالثة: الروح، عالم يف

ولكن ،(١) «األفكار» يف الشعور بنية تُطاِبق (٢) «األفكار» يف الشعور بنية ومخطط
عالم وأخريًا الحية الطبيعة ثم املادية بالطبيعة الثاني الجزء بدأ فإذا العكيس؛ الطريق يف
(العالم الحية املوجودات عالم ثم الخالص الشعور بمنطقة يبدأ األول الجزء فإن الروح،

الطبيعي). (العالم األشياء عالم وأخريًا اإلنساني)،

(٣) «األفكار» اإليضاح منهج بنية (ج)
تحتوي قليًال لألشياء ودفًعا اإليضاح». «منهج أيًضا هناك و«التكوين» «الرد» وبعد
هذا ويُطابق واألنطولوجيا. النفس، وعلم الظاهريات، ثالثية: قسمة عىل (٣) «األفكار»
منطقة الظاهريات تطابق .(٢) و«األفكار» (١) «األفكار» يف السابقني املخططني املخطط
األنطولوجيا وتطابق الحية، املوجودات عالم منطقة النفس علم ويطابق الخالص، الشعور

األشياء. عالم
التي الطبيعة منطقة اليشء للواقع،21 مناطق ثالث والنفس والجسد اليشء ويكون
درس فإذا الجسد،22 علم منطقة والجسد املادي، الطبيعة علم ويف املادي اإلدراك يف تظهر
منطقة كل كروح، تدرسه والظاهريات كنفس، يدرسه النفس علم فإن كيشء الجسد علم

للظاهريات. والنفس النفس، لعلم والجسد لألنطولوجيا، اليشء علم؛ الواقع من
من للواقع املختلفة الثالث املناطق بني الصحيحة العالقة إدراك اإليضاح منهج ومهمة
الحدسية البداهة عن بالبحث اإليضاح ويتحقق الحضارة، داخل بها الخاصة والعلوم ناحية
العموم؛ من الخاصة مستوياتها يف الواقع مناطق وضع أجل من اللغوية بالبحوث أو
والتمييز اإليضاح ويكون املادي.23 والتصور املناطقي، والتصور الصوري املنطقي التصور
منطق الخالص، القضايا منطق الثالثة؛ املنطق أنواع إىل وينتهيان املنهج، إجراءات أهم
االستنباطي، باملنطق والثاني الريايض، باملنطق أشبه األول الحقيقة. ومنطق االستنتاج،

االستقرائي.24 باملنطق والثالث

.Ideen III, p. 1 21

.Somatologie الجسد علم 22

.Le Concept regional املناطقي التصور 23
.La Log. Apophantique القضايا منطق .Ideen III, pp. 93–105 24
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الفردي) (الوعي الذاتية أوًال:

بنية منهج اإليضاح

األفكار (٣)

اليشء
٣

الجسد
٢

النفس
١

(١) الظاهريات (النفس)

(٢) علم النفس (الجسد)

(٣) األنطولوجيا (اليشء)

والعمل «األفكار»، املنهجي العمل مع يتماسُّ عمل فهو ديكارتية» «تأمالت أما
لها ربًطا تاريخيٍّا عرًضا منه أكثر للظاهريات بنيويٍّا عرًضا ويقدم «األزمة»، الحضاري
وكحقيقة ذاته يف مكتمل كمنهج الظاهريات عرضت الحديثة. العصور يف بالكوجيتو
«تأمالت تلخص فيها، ونهايته بالكوجيتو األوروبي الوعي بداية وتعلن التاريخ، يف اكتملت
الشعور منطقة اكتشاف الرتنسندنتايل األنا نحو التوجه ويعني الذاتية، بنية ديكارتية»
الحقيقة بني ذاته للشعور داخليٍّا تحليًال الرتنسندنتالية الخربة ميدان ويقدم الخالص،25

.Médiatations, I 25
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عالم أخص بطريقة املشرتكة الذاتية التجربة وتطور آخر،26 جانب من والواقع جانب من
اإلنساني.27 العالم أي الحية؛ املوجودات

الذاتية28 تطور (2)

حركة منطقية» «بحوث وتتضمن املنطقية، األعمال مجموع يف أساًسا الذاتية تطور يظهر
واملنطق الصوري «املنطق ويشري القصدي، الحي املعطى إىل النفسية النزعة من صاعدة
والحكم» «التجربة ومهمة الرتنسندنتايل، إىل الصوري من هابطة معركة إىل الرتنسندنتايل»
املنطقية الثالثية تكون ثَم ومن املنطقي؛ الحمل قبل ما العالم من ابتداءً الحكم تأسيس

التايل: النحو عىل

النزعة الصورية

يل
سندنتا

رتن
طق ال

ىل ا&ن
يإ

ور
ص

 ال
طق

&ن
ن ا

م

ياتالظاهر الحكم

التجربة

ث
حو

ب

طقية
من

النزعة النفسانية

.Ibid., II, III, IV 26

.Ibid., V 27

.Ex. Phéno., pp. 267–72 28
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الفردي) (الوعي الذاتية أوًال:

اتجاهان الرأسية للحركة الثالثة، املنطقية األعمال بني الصلة املخطط هذا ويبني
إجراءات وتؤدي الرتنسندنتايل، إىل املادي ومن املادي، إىل الصوري من االنتقال عىل يدالن
وتبني الرتنسندنتالية، الذاتية إىل أي الشعور؛ بنية إىل الرتنسندنتايل امليدان يف التمييز
كان وملا املادة، وعالم الصورة عالم عاملني، بني الرتنسندنتايل األنا حضور الرأسية الحركة
يُصعد ثم الشعور إىل الخالصة الصورة يُنزل فإنه ترنسندنتاليٍّا منهًجا الظاهرياتي املنهج
األنطولوجيا ن تكوِّ للشعور، منطقة الخالصة الصورة وتصبح الحي، املضمون إىل املادة
النازلة املزدوجة الحركة هذه وتخلق للشعور، القصدي املضمون املادة وتصبح الصورية،

واملادية.29 الصورية بنيته يف الشعور وحدة والصاعدة

منطقية»30 «بحوث الصاعدة الحركة (أ)

فيها تظهر ونظرياته، صوره كل يف الطبيعي االتجاه ضد هة موجَّ كلها منطقية» «بحوث
من التحول يف حالة أصبحت قد الصورة كانت وملا الصورة، نحو املادة من الصاعدة الحركة
الظاهرياتي للمنهج تطبيق كنقطة النازلة الحركتان، تتقابل الرتنسندنتايل، إىل الصوري
كعنوان منطقية» «بحوث أن من وبالرغم الظاهريات، نشأة أثناء والصاعدة «األفكار»، يف
النزعات فضد واحدة، يعطي ما رسعان املضمون بحث فإن محددة، قاعدة أي تقرتح ال
الظاهريات تأخذ الصورة، دون املادة عىل تبقى التي واألنثروبولوجية والنفسية الطبيعية
علم ضد مثالية وحدة وللداللة املادة.31 عن املستقلة الصورة عىل اإلبقاء العكيس، املوقف
ليس والكل املعارصة،33 التجريد نظريات ضد مثالية وحدة وللنوع املادي،32 اللسانيات
الداللة تكون وقد النفسانية،34 واملنطقية التجريبية النزعة ضد ثانية مرة األجزاء مجموع

.Ex. Phéno., pp. 267-8 29

.Ex. Phéno., pp. 268-9 30

األول. املجلد معنى هو هذا 31

.Rech. Log., II Rech. I 32
.Ibid., Rech. II 33
.Ibid., Rech. III 34
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قصدية؛36 بنية له ولكن نفسية ظاهرة مجرد ليس الشعور ومضمون تابعة.35 أو مستقلة
للمعرفة.37 الظاهرياتي اإليضاح إىل النهاية يف الوصول أجل من

الحركة الصاعدة يف «بحوث منطقية»

Rech. VI

الداللة

التعب 

التجريد

الوحدة ا*ثالية
Rech. I

Rech. II

الكل

األجزاء

Rech. III

ا*ستقل

التابع

Rech. IV

نفس

مضمون

Rech. V

الذهن

الحساسية

الرتنسندنتايل»38 واملنطق الصوري «املنطق النازلة الحركة (ب)

الصورة من النازلة الحركة هذه إىل الرتنسندنتايل» واملنطق الصوري «املنطق العنوان يشري
وتحول شعوري، منطق إىل الصوري املنطق تحول يبني كما الحي، الشعور إىل الخالصة

.Ibid., Rech. IV 35

.Ibid., II Rech. V 36

.Ibid., Rech. VI 37
.Ex. Phéno., pp. 269–270 38
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الفردي) (الوعي الذاتية أوًال:

املنهج يف قاعدة إىل سلًفا يشري إذَن العنوان واقعية، موضوعية إىل الصورية املوضوعية
الرتنسندنتايل. إىل الصوري من التحول وهي الظاهرياتي

ا&نطق الرتنسندنتايل

ا&نطق الصوري

بداهة ا�بادئ

النزعة النفسية

بداهة التجربة

علم النفس الرتنسندنتايل

منطق موضوعي وظاهريات
العقل

فلسفة ترنسندنتالية

القضايا

الرياضيات

الكثرة

ا�وضوع      الحكم

القيمة ا�عنى

الحركة النازلة يف «ا&نطق الصوري وا&نطق الرتنسندنتايل»

«و» العطف وحرف الرتنسندنتايل. إىل الصوري من االنتقال عىل النازلة الحركة وتدل
تحليل بعد أنه والواقع «إىل». تعني الرتنسندنتايل» واملنطق الصوري «املنطق العنوان يف
املنطق إىل الصوري املنطق من االنتقال يتم املوضوعي الصوري املنطق ميدان بنيات
الرياضيات إىل القضايا تحليل من انتقل قد الصوري املنطق كان وإذا الرتنسندنتايل،
هذا تمد الظاهريات فإن الكثرة، ونظرية االستنباطية األنساق نظرية حتى الصورية
املنطق من التقليدي املنطق ينتقل املعنى وبهذا الصورية؛39 األنطولوجيا إىل االنتقال

الرتنسندنتايل. املنطق إىل الصوري

ليبنتز. حتى أرسطو من االنتقال هذا تم وقد 39
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والحكم)40 (التجربة البنيوي التطور (ج)

صوري
ا!نطق ال

سندنتايل
وا!نطق الرتن

١

٢

٣

بحوث

منطقية

أ

أ

أ

ب

ب
جب

(١) التجربة السابقة عىل الحمل ا!نطقي (القابلة)
      (أ) البنية العامة للسلب.

.A(ب) اإلدراك البسيط والتفس     
     (ج) إدراك العالقة وأساسها يف السلب.

(٢) الفكر الحميل ا!نطقي وموضوعيات الذهن
      (أ) البنية العامة للحمل ا!نطقي وتكوين أهم ا!قوالت وأشكالها.

     (ب) ا!وضوعيات ومصدرها يف التموجات الحملية.
     (ج) مصدر موجهات األحكام.

(٣) تكوين ا!وضوعيات بوجه عام وأشكال األحكام العامة
      (أ) تكوين العموميات التجريبية.

     (ب) الحصول عىل العموميات الخالصة بمنهج رؤية ا!اهية.

ج

التطور البنيوي يف «التجربة والحكم»

.Ex. Phéno., pp. 271-2 40
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الفردي) (الوعي الذاتية أوًال:

النفسية النزعة من منطقية»، «بحوث يف الصاعدة الحركتني، بني التقابل حدث وقد
يف الرتنسندنتايل» واملنطق الصوري «املنطق يف والنازلة القصدي، الحي املعطى حتى
هما السابقتان الحركتان والحكم». «التجربة يف يفرضمنطقه الذي الرتنسندنتايل الشعور
التجربة يف املتجذر وهو الدقيق، باملعنى الرتنسندنتايل املنطق وإلعداد للتطهري حركتان إذن
موضوعية أجل من منطقي حميل لفكر صياغة أي قبل القابلة، املنطقي الحمل عىل السابقة

عامة.41 أحكام وإصدار العامة املوضوعية بتكوين ذلك بعد يسمح الذي الذهن

املوضوعيات .Receptive القابل .Passivite السلب .Anté-Prédicative الحميل .Predication الحمل 41
.Les Objectivites
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املشرتكة الذاتية ثانًيا:
اجلمعي-األورويب)1 (الوعي

بني املشرتكة التجربة هذه وبتكرار لألنا،2 طرف فاآلخر الذاتية، بعد املشرتكة الذاتية تأتي
مرادفة معينة إنسانية جماعة تجارب مجموع املشرتكة الذاتية تصبح وأطرافه الشعور

لتاريخها.
املشرتكة الذاتية التجربة إىل خالصأقرب معريف معنًى األول معنيان؛ املشرتكة وللذاتية
الذات، نفستجربة يف اآلخر يشارك عندما الذوات، بني العالقة أو املشرتكة الذاتية املعرفة أو
اآلخر وتجربة الذات تجربة بني التطابق أي االشرتاك هذا ويكون النتيجة، نفس إىل وينتهي
االستنباطي املعنى وليس اآلخر، تجربة مع األنا تجربة تطابق املوضوعية، معاني أحد
مع الفرض تطابق العلمي، االستقرائي املعنى أو املقدمات مع النتائج تطابق الريايض،
العميل التجريبي والتطابق صوري، الريايضاملنطقي فالتطابق قانونًا؛ يصبح كي التجربة
الصوري «املنطق املنطقية املجموعة يف ترنسندنتايل إىل قبل من كالهما وتحوَّل مادي،
يف ورد الذي املعنى وهو والحكم»، و«التجربة منطقية» و«بحوث الرتنسندنتايل» واملنطق
بني الذوات، بني كعالقة الوجوديني لدى واستمر الخامس، التأمل ديكارتية»، «تأمالت

واملفارقة. والوحدة والكراهية، املحبة عالقات خاصًة والوجود، املعرفة

.Ex. Phéno., pp. 272–349 1

طرف أوضح. املصطلح يكون كي «التجربة» لفظ أحيانًا ويضاف ،Intersubjectivité املشرتكة الذاتية 2
.Corrélation تضايف .Corrélat
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جماعية خربات إىل املشرتكة الذاتية تتحول عندما الحضاري، املعنى هو الثاني واملعنى
املعنى وبناؤه، تطوره أيًضا له جماعيٍّا شعوًرا أي حضارة؛ وتصبح التاريخ، عرب مرتاكمة
بالزمان» الداخيل «الشعور يف فقط يتم إنما قوسني بني فالواقع التاريخ، خارج األول املعريف
الطبيعي؛ باملعنى ليسا واملكان، الزمان يف الحضاري املعنى أن حني يف «املكان»، يف وليس
املرتاكمة الجمعية الخربات بمعنى ولكن بنيقوسني، أيًضا التاريخية النزعة بمعنى فالتاريخ
«أزمة خاصًة الحضارية املجموعة يف املقصود املعنى وهو عنه، استقلت ثم التاريخ، عرب
النفس «علم (جزءان)، األوىل» «الفلسفة محكم»، كعلم «الفلسفة وقبلها األوروبية»، العلوم

الظاهرياتي».
املحور تمثل املشرتكة الذاتية فإن الذاتية يف الرأيس املحور تمثل الذاتية كانت وإذا
التاريخ، يف فلسفة إىل ترنسندنتالية فلسفة من الظاهريات تتحول وهنا التاريخ، أي األفقي؛
الغري، مع األنا تجربة مشاركة يف معرفيٍّا دوًرا الرتنسندنتالية املشرتكة للذاتية أن والواقع
وهي الحضارة تطور يف للظاهريات التدريجي االكتشاف يف آخر دوًرا لها فإن ذلك ومع
من اتجاهني، ذات رأسية حركة يف الذاتية اتجهت وإذا الحقيقة، اكتمال إىل طريقها يف
أيًضا تتجه املشرتكة الذاتية فإن الرتنسندنتايل، إىل املادي ومن الرتنسندنتايل، إىل الصوري
لالستبصار؛ الخلف؛ وإىل األمام إىل وتراجعي، تقدمي كذلك، اتجاهني ذات أفقية حركة يف
يف الحارض قراءة أي ولالسرتجاع؛ الحارض، يف واملستقبل املستقبل يف الحارض قراءة أي

الحارض.3 واملايضيف املايض
الحضارة نشأة يف التاريخية البواعث دراسة يف التقدمية الحركة هذه وتظهر
للبحث، موضوًعا كان طاملا الذي الشامل العلم مرشوع هو باألصالة والباعث وتطورها،
أحد تدريجيٍّا الرتنسندنتالية املشرتكة الذاتية تكشف إذ غائية؛4 حركة التاريخ حركة
التفسري يف الرتاجعية الحركة وتظهر األخري.5 قه تحقُّ حتى الشامل العلم هذا جوانب

.Progressive-Regressive تقدمي-تراجعي 3
.Krisis, pp. 71–4 4

ومن التقدم، هو التاريخ فموضوع التاريخ؛ فالسفة كل عند التاريخ، تقدم الجانب، هذا ويوجد 5

،Le Progres de la concience الوعي» «تقدم يف ،L. Brunschwicg برنشفيج ليون هورسل معارصي
هورسل وعند .Les Etapes de la Philo: Sophie Mathématique الرياضية» الفلسفة «مراحل وأيًضا
رياضة إىل الطبيعة تحويل يف جاليليو عند الحال هو وكما الحياة، عالم فقدان وثمنه التقدم، هذا يتحقق
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شعوري، ال أو شعوري مستمر، بحث يف كانت وكأنها السابقة الفلسفية للمذاهب الرتاجعي
التاريخ،6 غائية إطار يف أُدخلت ثم ذاتها يف فلسفة كل ُعرضت لذلك الظاهريات؛ عن
يف ومقروءًا متضمنًا يكون أخرى وأحيانًا محايًدا، مستقالٍّ الفلسفة عرض يكون وأحيانًا
مع فلسفة لكل الضمني اإللهام باعتباره التاريخي، العرض يكون وأحيانًا الظاهريات،
الفلسفة تاريخ ليس آخر وبتعبري الالحقة.7 الفلسفة مع أخرى وأحيانًا السابقة، الفلسفة
يف الحال املرشوع عىل التعرف إىل يهدف بل املتجاورة، والنظريات املذاهب تاريخ مجرد

الفيلسوف. بل املؤرخ يدونه ال الفلسفة فتاريخ السابقة؛ الفلسفات كل
الذاتية، يف الحال هو كما والتطور البنية بني التمييز املشرتكة الذاتية يف الصعب ومن
التدوين مستوى عىل زالت ما املشرتكة فالذاتية لالثنني؛ مخطط إيجاد الصعب من أنه كما
تكلست، ثم التاريخ، يف نشأت تاريخية، بنية األوروبي الوعي بنية أن كما التقنني، وليس
البنية إليه، وإرجاعها التاريخ إىل والعودة تفكيكها بعد إال فهمها يمكن ال بنية وأصبحت
يمكن اإلحكام، من وبمزيد ذلك، ومع البنية. تحقيق هو والتاريخ التاريخ، اكتمال هي
املشرتكة، للذاتية متميًزا نموذًجا باعتباره وتطوره األوروبي الوعي لبنية مخطط إيجاد
الذاتية نموذج كان وملا واحد. وقت يف والتاريخ البنية يصور واحد مخطط إيجاد يمكن
بنية وصف الوقت نفس يف هو وتطورها بنيتها وصف فإن األوروبي، الوعي هو املشرتكة

وتطوره.8 األوروبي الوعي
من تخرج ثالثة اتجاهات يف تتمثل ثالثية، بنية وهي التاريخ، عرب البنية رؤية يمكن
واألفالطونية، املثالية الفلسفات معظم مثل والتجريد الصورية نحو أعىل إىل اتجاه الذاتية،
والوضعية والحسية، والتجريبية املادية نحو أسفل إىل آخر واتجاه والدائم، الفريد نموذجها

إيجابي التقدم وهورسل، برنشفيج عند حني يف اشبنجلر؛ وعند Mathematisierurng der Natur
باستمرار.

.Krisis, BI, XI, p. 433 هيوم عرض حالة هي وهذه 6

كانط بعد الفالسفة بمناسبة ،Er. Philo., 1 Bl. XXII, pp. 408–12 األوىل الفلسفة يف املحايد العرض 7
كانط. مع أخرى ومرة ديكارت، مع مرة هيوم مقارنة يف التاريخي والعرض ،Post-Kantiens

الوعي لبنية السابع الفصل بتخصيص االستغراب» علم يف «مقدمة يف النقص هذا سد أمكن وقد 8

البنية. عىل التطور أولوية عىل يدل مما األوروبي؛ الوعي لتطور السابقة الخمسة والفصول األوروبي،
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فلسفات كل وتمثله النفس نحو الداخل إىل أو األمام إىل ثالث واتجاه املعارص، نموذجها
«األرض» إىل أو «السماء» إىل النظر يتجه املكتمل،9 نموذجها والظاهريات والوجود، الحياة
هو والثالث الحلول، اتجاه والثاني املفارقة، اتجاه هو األول «القلب». أو «النفس» إىل أو
التمييز. عىل والثالث الخلط، عىل والثاني الفصل، عىل يقوم األول الرتنسندنتايل. االتجاه

(البنية-املصدر)10 األوروبي الوعي بنية (1)

فإنه صنعه، ومن التطور بنت البنية ألن تطوره، عن األوروبي الوعي بنية تمييز صعب ملا
األوىل مرحلتها يف البنية أنها عىل املصادر واعتبار التطور، داخل من البنية عرض يمكن
ومن الحديثة؛ العصور يف جديد من تكشفها قبل والوسطى القديمة أو املسيحية اليونانية
الوعي وبلوغ الحديثة، املعارف لرتاكم ونظًرا البنية، املصدر أو املصدر البنية تكون ثَم
«املركزية باسم بعُد فيما ُعرف ما وهو الحديثة، العصور يف الصدارة مركز األوروبي
األخرية قرون للخمسة وأصبح البنية-املصدر، حساب عىل التطور تضخم فقد األوروبية»،
مع الثالثة املرحلة وتتعادل األوىل.11 قرنًا عرش الخمسة عىل األولوية األوروبي الوعي يف
املصدر ثالثة: إىل املصدر ويتشعب والوسطى، القديمة والثانية، األوىل املرحلتان الحديثة،
وهو التطور، أما نفسها. األوروبية والبيئة املسيحي، اليهودي واملصدر الروماني، اليوناني
هورسل، إىل ديكارت من النهاية، نقطة إىل البداية نقطة من امتد فقد البنية-التطور، أيًضا
يف انبعاج بينهما وما موجود»، «األنا إىل أفكر» «األنا من «الكوجيتاتوم»، إىل الكوجيتو من
أفكر» «األنا من انفراج واملادية، الصورية بني واألدنى، األعىل بني األوروبية الحضارة مسار

موجود».12 «األنا يف وضم
لإلنسانية ممثلة فيه، مرحلة بل مستقلة حضارة األوروبي الوعي مصادر تعترب وال
يف لغريها كنموذج جذب قوة لها مركزية حضارة نفسها تعترب حضارة فكل جمعاء؛

َُّه أَن َلُهْم َ يَتَبنَيَّ َحتَّى أَنُْفِسِهْم َوِيف اْآلَفاِق ِيف آيَاِتنَا ﴿َسنُِريِهْم مثل اآليات بعض أيًضا حدَّدته ما وهذا 9

عىل يدل مما مستقالٍّ ليس فالتعايل وَن﴾؛ تُبِْرصُ أََفَال أَنُْفِسُكْم َوِيف * ِلْلُموِقِننَي آيَاٌت اْألَْرِض ﴿َوِيف ،﴾ اْلَحقُّ
البنية. عىل التطور أولوية

.Ex. Phéno., pp. 274–92 10

بهورسل. والنهاية بديكارت، البداية الفاصلتني؛ النقطتني هاتني عىل للغاية دالة ديكارتية» «تأمالت 11

.Générativité عام جذب مركز .Convergence ضم .Divergence انفراج 12
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النهرين، بني وما وفارس، والهند، الصني، حضارة فكانت السواء،13 عىل والغرب الرشق
واألوروبية اآلسيوية للحضارتني جذب حضارات اليونان وأخريًا وكنعان، القديمة، ومرص

الحديثة. األوروبية الحضارة إىل املسار ينتقل أن قبل اإلسالمية، العربية الحضارة ثم
طبيعيٍّا ذلك وكان ما، حد إىل قليلة األوروبي الوعي مصادر إىل الظاهريات يف واإلحالة
ويُحلل العرصاملدريس، إىل بالنسبة وليس عرصالنهضة إىل بالنسبة تتحدد الظاهريات ألن
عىل تماًما غائب املسيحي اليهودي املصدر أن حني يف نسبيٍّا، الروماني اليوناني املصدر
للوحي، األوىل البيئية املصادر عن منقطًعا يكون فإنه ذُكر وإن املبارشة، اإلحاالت يف األقل
وجود ال والثقافية والسياسية واالجتماعية التاريخية وظروفها نفسها األوروبية والبيئة
للمصادر القليلة اإلحاالت تكفي ذلك ومع تاريخ، بال مثاليٍّا وعيًا األوروبي الوعي وكان لها،
عن يكشف حد أي وإىل كامًال، مثاليٍّا نموذًجا األوروبي الوعي يُعترب حد أي إىل لتبني
حتى عليها الصمت مؤامرة ضد اآلسيوية) (األفريقية األوروبية غري أو األوروبية مصادره

منوال. غري عىل عبقري خلق وكأنه يبدو

املصدر (أ)

والبيئة املسيحي، اليهودي واملصدر الروماني، اليوناني املصدر مصادر: ثالثة ويشمل
نفسها. األوروبية

الروماني14 اليوناني املصدر (أ-أ)

اليونان أن الشائع للوهم طبًقا الروماني املصدر من أكثر اليوناني املصدر استُعمل وقد
هي والظاهريات القانون،15 أي «الليجوس»؛ أهل هم والرومان «اللوجوس»، أهل هم
إعادة ألنها الرومانية الحضارة عن الحديث الصعب من أنه صحيح اللوجوس.16 اكتمال
مخالفة اهتمام بؤرَة حضارة لكل أن أيًضا الصحيح من ذلك ومع اليونانية، للفلسفة قراءة

.Er. Philo. II, p. 489 13

.Ex. Phéno., pp. 275–88 14

.Legus القانون .Logos العقل 15
التاريخ. يف املطلق تحقق يف قبل من ذلك هيجل أعلن وقد 16
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الظاهريات منها اشتقت والتي «الفكرة»، عن تبحث اليونانية الحضارة كانت فإذا لألخرى؛
القانون. أعطت الرومانية الحضارة فإن النظري»، «الرد

واألدب اليونانية األساطري أما باألصالة، اليوناني املصدر اليونانية الفلسفة وتمثل
اليونانية الفلسفة وظهرت غائبًا، ذلك كل فكان اليوناني، والعلم اليونانية والعمارة اليوناني
(أرسطو). املادة فلسفة (أفالطون)، العقل فلسفة (سقراط)، الحياة فلسفة أشكالها؛ كل يف
حضارة، أي يف للفلسفة املمِكنة الثالثة األنواع اليونانية الفلسفة استنفدت آخر وبتعبري
وفلسفة وجود، كفلسفة األوروبي الوعي يف بعد فيما ظهرت التي هي الثالث الفلسفات هذه
اليونانية الفلسفة بدأت والنهاية، والوسط البداية عن النظر برصف طبيعة، وفلسفة روح،
العصور وبدأت أرسطو. عند بالطبيعة ثم أفالطون، من بالروح ثم سقراط، عند بالوجود
ثم والوضعية، ماركس عند بالطبيعة ثم وهيجل، وكانط ديكارت عند بالعقل الحديثة
العصور يف النهاية يف ظهر اليونان عند البداية يف ظهر فما الوجود. فالسفة عند بالوجود

اليونان.17 عند البداية يف ظهر الحديثة العصور يف النهاية يف ظهر وما الحديثة،

الحياة فلسفة (أ-أ-أ)

العملية للحياة إصالحيٍّا واعتربه نادًرا، إال سقراط، اليونانية، الفلسفة مؤسس يذكر ولم
النظري، العلم مستوى عىل املسألة يضع أن يستطيع أن دون السوفسطائيني شك ضد
عىل معتمًدا اإليضاح منهج منهجه كان ذلك ومع العقلية، املسألة حول تدور تأمالته كانت
إىل ثم أفالطون، تلميذه عند جدل إىل ذلك بعد سقراط األستاذ حوار وتحول البداهة.18

للماهيات.20 كحدس اإليضاح منهج وفرس أرسطو،19 تلميذه عند منطق
البداهة وعارض العميل، الطريق أخذ بالنظرية؛21 يهتم لم ألنه سقراط انحرفطريق
وقبيل حديس كنقد شامل علم وجود برضورة واعرتف خالصة، عملية لغاية بالغموض
املنهج هذا أعطى وقد التعريف، لرشعية كمصدر بالبداهة وعي بمنهج مرتبط للعقل،

املسيحية. نشأة وقبل اليونانية للحضارة بموازاة الالتينية الفرتة عىل الرومانية الحضارة اسم ويطلق 17

.Er. Philo., I, pp. 9–11, 206 18

.La Maieutique الحوار 19
.Er. Philo., I, p. 206 20

.Ideen III, p. 100 21
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تتحول لم ذلك ومع صورية، قواعد إىل الخلقية والظواهر العملية الحياة تحويل يف ثماره
«امُلثل».22 نظرية يف كامل نحو عىل بعد فيما تحققت بل منهج، إىل النظرية البنية هذه

الفلسفة لهذه الوحيدة والقيمة وأفالطون،23 لسقراط حقيقي علم فكرة وتُعزى
فيما ستصبح والتي السوفسطائي، الشك ضد القيمة موضوعية عىل التأكيد هو الخلقية

العقيل.24 العلم موضوعية بعُد
استمر أنه إال الخالص العقيل العلم درجة بعُد يبلغ لم السقراطي الطريق كان وإذا
ثقل تحت فيه اإلنسان ينئُّ مرة كل ويف القديمة، الوجود فلسفة يف كماًال النماذج كأكثر
وليس كذات اعتباره اإلنسان إىل لريد السقراطي الطريق يظهر وضعها التي العلوم
فلسفة نموذجهما كان الحدس فلسفة يف والديمومة الوجود فلسفة يف فالذاتية كموضوع؛

السقراطي.25 الطريق يمثله كان الذي القديم العرص يف الوجود

العقل26 فلسفة (أ-أ-ب)

العلوم، فلسفة يف عنرص أول وهو القديم، العرص يف العقل فلسفة «املثل» نظرية وتمثل
األوىل األسس والنظري، والعميل والصوري، واملادي والعقيل، الحيس بني التمييزات وتمثل
ومجموع األفكار فكرة بني تمييز هناك األفكار ميدان يف إنه بل العلم؛ يف خالصة لنظرية

واملجموعات.27 الكثرة يف الحديثة الرياضية النظريات من يقرتب ما وهو األفكار،
منطقي، لفظ مع الحديثة العصور يف حركة كل عىل «أفالطوني» اسم أُطلق وقد
السابق نموذجها املستقلة واملاهيات األفكار لوجود فكان النفسية، النزعة مواجهة ويف
وُوضعت مضادة،29 أفالطونية نزعة التجريبية النزعة اعتُربت وقد «األفالطونية»،28 يف

.Er. Philo., I, p. 206 22

.Ibid., pp. 8, 32, Er. Philo. II, p. 3 23

.Ibid., pp. 12, 16, 148 24

مارسل جابريل وسمى املفكر. مثال يعتربه برجسون وكان لسقراط، تلميذًا نفسه يعترب كريكجارد كان 25

الجديدة». «السقراطية فلسفته
.Ex. Phéno., pp. 276–80 26

.Erstr Philo., I, p. 322 27

.Ideen I, p. 201 28

عرش. الثامن القرن التجريبية النزعة سادت لهورسل طبًقا .Log. For. Trans., pp. 243-5 29
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العلم نموذج الحديث العلم ترك وقد واسع،30 «أفالطوني» ميدان يف املثالية املوضوعات
الوعي يف مثالية حركة كل وُسميت القديم،31 العرص يف أفالطون بدأه الذي الصحيح
لحظة كل يف استمرت بل الحديثة، العصور يف فقط تكن ولم «أفالطونية»،32 األوروبي
لكل الضامن هو األفالطونية الروح إىل اللجوء كان والنسبية،33 وشك نزعات فيها تسود
يشء».35 كل معيار «اإلنسان القديم العرص يف النسبية شعار كان حني يف تقنية،34 عقالنية
القديم العرص يف العلم نظرية ُفرست املايض، الحارضيف قراءة أي تراجعي، وبمنهج
وتستمر خالق،36 نظري حدس عىل تقوم والتي العلم، بفكرة خاصة قبلية كنظرية
لحاجات طبًقا الجديد تفسريها يف الحديثة للعصور الفكرة تعطي التي اليونانية العقالنية

ومقتضياته.37 األوروبي الوعي
كنظرية للمنطق تُنىس ال بداية باعتباره الجدل طريق عن بالفكرة اإلمساك ويمكن
النظرية مستوى عىل ووضعه سقراط أستاذه عند للحوار قراءة إعادة وهو العلم،38 يف
والفلسفة الجدل، وهي شاملة، كمنهجية األوىل الفلسفة بني التمييز تم وقد الخالصة،
من تخلصت ذاتية منهجية أول الجدل كان العملية.39 الفلسفية العلوم وهي الثانية،

.Ibid., p. 230 30

.Ibid., p. 7 31

Ideen I, األفالطوني باملعنى للماهيات حدًسا ليست أنها بولزانو عند العلم نظرية عىل هورسل يعيب 32
.p. 57

النزعة يف لوتز تفسري وقع وقد .Ibid., p. 58. أفالطون عند املثل نظرية ،Lotze لوتز إبراز حالة وهذه 33

.Rech. Log. II, p. 159, Er. Philo., I, p. 349 النفسية
.Er. Philo., II, p. 249, 329–5, p. 356–62 34

.Rech. Log., I, p. 124 35

.Er. Philo., I, p. 88 36

يف لإلنسانية كنماذج األساطري آلية واستُخدمت عرش، السابع القرن يف النموذج الفكرة أو العقل كان 37

عرش. التاسع القرن يف التجريبي النفس لعلم كنموذج القديمة الشكية النزعة وأُخذت عرش، الثامن القرن
عند الوجود وفلسفة بنفسك»، نفسك «اعرف يف هورسل عند الظاهريات فلسفة نموذج اآلن والسقراطية

الجديدة». «السقراطية يف مارسل جابريل
.Log. For. Trans., p. 300 Er. Philo., I, p. 42 38

.Er. Philo., I, p. 12 39
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محاولة أول وكان خالًصا،40 حسابًا أو خالصة هندسة ذلك بعد ليصبح التجريبي الجانب
السوفسطائيني.41 ضد العلم يف لنظرية

االكتشاف وهي الذاتية، أو الفكرة إىل يصل أن القديم العرص يف املنهج استطاع
العرص يف الحال كان كما العقالنية درجة إىل تصل لم ولكن الحديثة، العصور يف األصيل
العرصالقديم،43 يف العلم نظرية لقصد تحقيق أول الذاتية اكتشاف كان ذلك ومع القديم،42
األسطورة فتحولت ترنسندنتالية،44 رؤية عن البحث إىل تشري الريش» ذات «الروح وكانت
حقيقة. إىل واملجاز فكرة، إىل والصورة علم، إىل والخيال «لوجوس»، عقل إىل «امليثوس»

لشك الخالص املنطق وتصدَّى األوروبي، الوعي يف اليونانية الحضارة وضع وتكرر
يف أصيل علم ففكرة الحديثة؛ العصور يف جديد من اليشء نفس تكرَّر السوفسطائيني،
تضع التي السوفسطائية شك ومع القديمة،45 األفالطونية الفكرة نفس هي الكوجيتو
يف املوقف نفس وتكرَّر نسبيٍّا، انقطاًعا اليونانية الفلسفة عرفت الشك موضع العقل فكرة
النزعات ضد الحديث العرص معركة فإن ثَم ومن الشك؛ ضد العقالنية الحضارة، حركتي
للنزعتني وكانت للعرصالقديم.46 الفكرة-املرشوع إىل عود هي النفسية والتجريبية الطبيعة
يف التجريبية والنزعة أفالطون،47 بعد ما فلسفة يف القديمة نماذجهما والنفسية الطبيعية

األفالطوني.48 باملعنى مثايل قانون فكرة أمام عمياء الحديث العرص
«املثل» نظرية إىل وباإلضافة القديم، العرص يف العلم نظرية الظاهريات وتستأنف
باعتباره أي لذاتها؛ النفس خطاب باعتباره تفسريه وتم كذلك،49 القديم النفس علم استعيد
ألن الفكرة؛ عن بعيًدا ليس تراجعي تفسري عىل بناءً القديم النفس فعلم لألفكار؛50 ًها توجُّ

.Ibid., p. 327 40

.Ibid., II, p. 322 41

.Ibid., pp. 68-9 42

.Ibid., pp. 134, 322 43

.Ibid., p. 167 44

.Er. Philo., II, pp. 3, 20 45

.Er. Philo. I, p. 198-9 أفالطون إىل عود أنها عىل ليبنتز خاصة كانط فرس لذلك 46
.Er. Philo., I, p. 74 األوىل» «الفلسفة يف أرسطو فلسفة دخلت لذلك 47

.Er. Philo. I, p. 127, 129 48

.Phäno. Psycho. p. 3 49

.Ibid., p. 256, 517 50
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النفس بعلم أيًضا مرتبطة القديمة العقالنية كانت الفكرة.51 علم القصدي النفس علم
مجرد «املثل» نظرية يف فالتجربة تجريبيٍّا؛ نفس علم يكن لم بأنه يتميز كان الذي العقيل
كمصدر الظاهريات يف مكانها التجربة تأخذ ثَم ومن يوم؛52 كل ملؤه يتم قصد هي اعتقاد،
بالتجربة يؤذن مما املجتمع؛ يف إنسان هو حيث من اإلنسان وضع العرصالقديم ويف للمأل،
للتجربة كان ولو املوضوعي.54 العالم يف منتظًما اإلنسان كان الظاهريات،53 يف املشرتكة
معرفيٍّا طابًعا الرتنسندنتالية املشرتكة للتجربة فإن اجتماعي، طابع القديمة املشرتكة

خالًصا.
إىل تعزو التي األفالطونية فالواقعة وتكملها؛ املواقف الظاهريات تصحح ذلك ومع
واملوضوع الشعوري املوضوع بني فرق فهناك تناقض؛ طبيعيٍّا أي واقعيٍّا وجوًدا املاهيات
عىل اعتماًدا األفالطونية والواقعة الطبيعية،55 والواقعة للشعور كبعد الواقع بني الطبيعي،
واقعيٍّا وجوًدا يثبت ميتافيزيقي افرتاض التصوري، أو الجذري القديم، االسمي املذهب
فعليٍّا وجوًدا يثبت آخر افرتاضنفيس االفرتاضينشأ هذا مواجهة يف الفكر،56 خارج للنوع
الجانب أهمية يدركا لم السابقني االفرتاَضني فإن األفالطونية من وخوًفا الفكر،57 يف للنوع

فيها.58 النظري
البدايات إىل تنفذ أن العلم نظرية تستِطع لم منطق، لتأسيس الجذرية الروح وبسبب
باملطالب وليس العملية، األسطورية باملقتضيات مرتبطة كانت الرضورية،59 املناهج وإىل
الحقيقة.60 عن نظريٍّا بحثًا منها أكثر دهشة مجرد الفلسفة كانت الدقيق، باملعنى النظرية

.Ibid., p. 507 51

.Er. Philo, I, p. 37–3 52

.Ibid., p. 16 53

.Ibid., p. 341 54

.Ideen I, p. 72–5 55

.Rech. Log. II, p. 147 56

للوك. نصٍّ يف أفالطون اسم ذُكر .Ibid., p. 162 57

.Log. For. Trans., pp. 112-3 58

.Er. Philo., I, p. 56 59

.Ibid., II, p. 331 60
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وللفلسفة األوىل، للفلسفة تطوري مضمون إعطاء هي التاريخية الظاهريات ورسالة
فلسفية فكرة الظاهريات وتصبح الصحيح،61 الحقيقي العلم فكرة يف جذورها األوروبية
ثورًة دقيق كعلم الفلسفة كانت القديمة،62 للعقالنية طبًقا األوروبية الفلسفة يف مصاغة
العصور بدايات قبل املدرسية الفلسفة عىل فعل ورد الفلسفة يف أفالطونية سقراطية

الحديثة.63

املادة64 فلسفة (أ-أ-ج)

العرص يف والسياسية واألخالقية املنطقية للعلوم نسقية نظرية مرة ألول عرضت وقد
القضايا نظرية خاص وبوجه الصوري، املنطق تأسيس هو الرئييس العمل كان القديم،65

(القياس).66
أول هو األوىل النظرية منطق فإن املادة، نظرية عىل العقل نظرية تفضيل من وبالرغم
التكوينات ملنطق تجلٍّ أول الصوري املنطق يف التحليل ويعترب التاريخ،67 يف فكرية يقظة
الشكل إىل وباإلضافة القضايا، ميدان يف الشكل فكرة فيها تربز مرة أول كانت النظرية،
توجه كانت التي هي الصورية السمة هذه متغرية،68 ألفاظ يف الواقع مقوالت أيًضا ظهرت

الحديثة.69 العصور يف املنطق
ذاتي تفكري بدايات «األورجانون» كان حدوده، الصوري للمنطق كان ذلك، ومع
عدم التطابق، الرئيسية: موضوعاته التناقض، أو للتطابق منطق مجرد هو مثايل.70 لعلم

.Er. Philo., I, pp. 7-8, 296, 374 وأفالطون لسقراط باألحرى أو ألفالطون العلم فكرة 61

.Ideen III, Nachwort, p. 139 62

.La Philo. Se. Reg., p. 55 63

.Ex. Phéno., pp. 281–4 64

.Er. Philo., II, p. 3 أرسطو عمل هو 65

.Ibid., pp. 21–3 66

.Rech. Log. I, p. 167 67

.Log. For … Trans., pp. 69–71, 100, 106, III, p. 203, Er. Philo. I, pp. 24-5, 35, 42 68

.Log. For. Trans., pp. 4348, Er. Philo. I, pp. 317, 328 69

.Er. Philo., II, p. 30-1 70
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التحلييل، والتمييز كربهان الحدس عملية بني التمييز ينقصه كان والتكيف، التطابق،
بعد إال علًما املنطق يصبح وال الحقيقة،71 ملنطق الحامل األساس مجرد الصوري املنطق

الشاملة».72 «الرياضيات ظهور
أيًضا،74 كذلك أرشميدس نقطة وكانت جيدة،73 سابقة فيثاغورسحالة نظرية كانت
الحديثة، العصور بها تعتز التي املكاسب بني من والرياضيات املنطق بني الربط هذا وكان
مثل مغلًقا علًما يعد ولم املدرسية، الفلسفة من الصوري املنطق تحرَّر النحو هذا وعىل
حدوده كانت للقياس،75 ألشكال تصنيف من أكثر ليس وهو املدريس، األرسطي املنطق
استمرار بل املدريس األرسطي للمنطق بعثًا ليس إذَن الخالص املنطق للغاية،76 ضيقة
تكبَّل لقد الثاني.78 املنطق عظمة األول املنطق سذاجة تعادل ال النهضة،77 عرص لروح
الحديث املنطق استطاع حني يف األخرى،79 إىل منها كلٌّ تُرد القضايا، من بسالسل املنطق
تقدًما أكثر الصوري املنطق يف اللغوية البحوث إن ذلك، ومع ذاته، الالنهائي إىل الوصول
يمكن ال أفعال عن للتعبري الخاصة النحوية األشكال تفسري حول بالنقاش يتعلق فيما
يشء إىل تشري األوىل واملنطوق، القضية بني التوحيد الصوري املنطق يرفض موضعتها.80
التمييز لهذا وطبًقا شيئًا، الثانية تثبت ال بينما الخطأ، أو بالصواب وصفها ويمكن خاص،
كذلك. هو حيث من الحكم عن تعبريًا للقضية-املنطوق النحوي الشكل يف الظاهريات ترى
العمل يف للغاية مهمة تخصيصات هي تُموضع ال التي لألفعال املزعومة التعبريات إن
أخرى تعبريات أو منطوق أو ممكنة هي أخرى مواضع يف ولكنها التواصل، يف خاصة

تموضع».81 «أفعال ل

.Ibid., p. 298-9 71

.Rech. Log. I, p. 241 72

.Ibid., p. 202, Rech. Log. II, p. 135 73

.Rech. Log. p. 154, Er. Philo., I, p. 374 74

.Rech. Log. I, p. 233 75

.Ibid., p. 37 76

.Ibid., pp. 39-40 77

.Ibid., p. 237 78

.Er. Philo., II, p. 325 79

.Rech. Log. III, pp. 250–67 80

.Contingent ممكنة .Ibid., III, p. 205 81
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ويُستخدم جديًدا، شكًال وإعطاءها القدماء مساهمة الظاهريات تستأنف وكالعادة
و«املستغرق» «الفرعي» بني للتمييز كمنهج الصوري املنطق يف والجنس النوع بني التمييز
مضمون كل رد أجل من الشكل إىل دائًما واللجوء الصورية،82 من درجة أعىل إىل للوصول
عند الواقعية األنطولوجيا اكتشاف أمكن وإذا الظاهرياتي،83 املنهج ماهية ن يكوِّ مادي
وقد تنقصه،84 زالت ما الصورية األنطولوجيا فإن صوري، منطق خلق طريق عن القدماء
نظرية وبلغت الشاملة،85 لألنطولوجيا مناطقي تصور أجل من القضايا مبحث توسيع تم
صورية أنطولوجيا تصبح أن من منعها ما وهو الالهوت؛ يف الذروة القدماء عند الوجود

شامل.86 كعلم
مثل وذلك عمومية، معانيها أكثر يف الطبيعة فلسفة تصورات بعض أُخذت وقد
عنها التعبري وتم طويل، لوقت اللغوية البحوث بعض تطورت فقد الحركة؛87 تصور
التأويل،88 عن منفصلة الكلمات من نوع وهي املتزامنة»، «املقوالت مثل: جديدة، بألفاظ

نقد.89 كل خارج كانت لو ذاته» يف «األول مثل: التعبري، أنماط بعض واستخدمت
كانت املعرفة،90 نظرية حول الوجود الفروضلفلسفة هذه إال األوىل الفلسفة تكن ولم
بدأت الوجود فلسفة يف بعد،91 صوريًة أصبحت قد تكن لم والتي للميتافيزيقا، مرادفة
السائدة النفسانية النزعة يف الجذرية النزعة اختفاء وبدأ الظهور،92 يف الطبيعية النزعة

القديم.93 الشك هزيمة باإلمكان يكن ولم األخالق، يف أو املنطق يف سواء

.Sous-ordoné املستغرق ،sub-ordoné الفرعي Log. For. Trans. p. 128 82

الظاهريات. تكوين الثاني: الفصل بعُد فيما انظر 83
.Log. For. Trans. pp. 110-1 84

.Concept regional مناطقي تصور .Ibid., pp. 396-7 85

.Er. Philo., II, p. 183 86

.Rech. Log. II, Rech III, pp. 76-7 87

.Syncatégorèmes املتزامنة املقوالت .Ibid., II, Rech. Vi, p. 107 88

.Ibid., p. 138 89

.Ibid., I, p. 9 90

.Premier en-soi ذاته يف األول .Er. Philo., II, pp. 3–7, ١٧ 91

.Ibid., p. 56 92

.Ibid., p. 74 93
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فلسفة وهي آخر اتجاه حساب عىل اليونانية الحضارة ذروة هي املثل نظرية كانت
ثم ومن املاهية، فردية عن للتعبري الوجود فلسفة من إليه» املشار «هذا واستعري الوجود،
القديم النفس علم أيًضا واعترب للظاهريات، نموذج إعطاء يف القديمتان الفلسفتان ساهمت
تُكتشف لم ذلك ومع للذاتية،94 شامل لتأسيسعلم أوىل محاوالت كانت عقيل، وعلم كمنطق

الحديثة. العصور يف إال الدقيق باملعنى الذاتية

اليونانية95 الفلسفة اكتمال (أ-أ-د)

عن األكمل التعبري ولكنها اليونانية، الفلسفة من جزءًا فقط الخالص العلم فكرة ليست
القصوى الغاية ثَم ومن الفلسفة؛ ذروة العلم وفكرة الحضارة، روح فالفلسفة حضارتها؛
تبلور فقد القديم، املرشوع هذا من يأتي األوروبية الفلسفة يف اتجاه وأول للحضارة،96
ومن إقليدس؛97 هندسة يف نسقية نظرية وأصبح األرسطي، التحليل يف األفالطوني الجدل
الروح فلسفة تؤخذ ما وعادًة قصدها، وحدة خالل من اليونانية الحضارة تحليل يمكن ثَم
وقد للفكرة،98 علم رضورة مشكلة حول أي املثايل؛ التكوين حول كبحث الوجود وفلسفة

اليونانية.99 الفلسفة يف مرة ألول الحضارية الفلسفة ُوجدت
العلم تمثل وكانت شامل،100 علم لتشكيل محاولة أول القدماء عند العلم نظرية كانت
نموذًجا بعُد فيما وتصبح ذاتها، الحقيقة تقريبًا تعادل وكانت والشامل، املوضوعي العقيل

الحديثة. العصور لعقالنية

أخرى ومرة كصيغة، املرة هذه يف إال ،(٣) ،(٢) ،(١) «األفكار» يف أرسطو يذكر لم .Ideen I, p. 52 94

Ideen الجسد لحركة كسبب النفس بمناسبة A. 3, De Anima النفس» «يف كتابه إىل هامشية إحالة يف
.II, p. 167

.Ex. Phéno., pp. 284–88 95

.Er. Philo., II, p. 15 96

.Log. For. Trans., p. 12 97

.Er. Philo., II, p. 296 98

الفلسفة يف األوىل وبذرتها فلسفية، حضارة فكرة حول ١٩٢٢–١٩٢٣م عام نص معنى هو هذا 99

.Er. Philo., I, pp. 203–7 اليونانية
Er. Philo., II, p. 325, القديم العرص يف العلم لنظرية كواضعني مًعا وأفالطون سقراط يوضع أحيانًا 100

.Krisis, pp. 331, 341
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هو إلقليدس للهندسة «املبادئ» فكتاب رياضية،101 فلسفة أفالطون بعد والفلسفة
الهندسة الصورية،102 نحو يتجه نسق يف التقليدية الرياضيات لوضع محاولة أول
الصورية،103 يف عالية درجة االستنباطي طابعها ويعطى املكان، يف نظرية «اإلقليدية»
الحديثة النظرية يف تحققه ووجد قائًما، «اإلقليدي» النموذج ظل القديم العرص ومنذ
أصول إحدى فهي العقالنية؛105 عالم يف حقيقية معجزة «اإلقليدية» الهندسة للكثرة،104
يمكن ال الذي منهجها وبفضل النظري.106 الفلك علم مع الطبيعية الرياضية العلوم
قيمتها يف املعرفة مملكة أيقظت فقد جديدة، خطوات إىل يدفع كان والذي مقاومته،

والنهائيتها.107
لها وكان للطبيعة، العقلية العلوم ضمن الحديثة العصور بداية يف الهندسة كانت
أفالطونية، نزعة ذات كانت الفيزيقا،108 يف الخصب تطبيقها يف القديم العرص يف نموذجها

الدقيق.109 الطبيعة لعلم صورة أول وهي
هي ليست فالظواهر للوجود؛ كنمط الالوجود إثبات يف الذروة الوجود فلسفة وتبلغ
مرة وألول الشك،110 ضد للذهن مطلقة قيمة تعطي أنها عن فضًال للوجود، الوحيد النمط

اتجاهني.111 يف الوجود فكر يسري

.Er. Philo, I, p. 328 ،Theastete وثياسطيطس ،Eudoxe ألودكس تال أفالطونيٍّا، إقليدس كان 101

Ideen I, pp. 59–129, أبعاد الثالثة ذي للمكان معني تصور عىل للداللة «إقليدي» صفة وتستعمل
.Ideen III, p. 44, Rech. Log. I. pp. 9, 169

.Rech. Log. I, p. 274, Log. For. Trans., pp. 128-9 102

.Log. For. Trans., pp. 127–30 103

.Ibid., pp. 186–91 104

.Er. Philo., II, p. 37 105

.Ibid., p. 14 106

.Ibid., II, p. 337 107

Ideen I, يف اإلطالق عىل أفالطون اسم يُذكر لم .Ideen I, p. 37 األفالطونية، املدرسة هي هذه 108

لقب أو Platonisant (Ideen I, II) األفالطونية النزعة ذات «أفالطوني» صفات فقط استعملت .II, III
.(Ideen I) «أفالطونية»

.Log. For. Trans., p. 387 109

.Er. Philo., II, pp. 373, 316 بارمنيدس فلسفة هذه 110

.Er. Philo., II, pp. 256, 517 111
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الفلسفة هي اليوناني العلم يف الرئيسية السمة كانت فلسفية»، حضارة «فكرة ويف
الحقيقة عن البحث يف السمة هذه وظلت الحقيقة،112 عن للبحث خالص نظري كاهتمام

األوروبي. الوعي يف
نظرية تعِط لم ذلك ومع تنهار، أن قبل اليونانية الحضارة ذروة هي إذَن العلم فكرة
تاريخ ُكتب لذلك األول؛113 املرشوع وتركت خاصة، علوم إىل تحولت املرجوة، نتائجها العلم
عليه تحافظ لم ولكن السابقة، الفرتة له دت مهَّ ذروته، يف العلم ونظرية اليونانية الفلسفة

«جاوس». بمنحنى اليونانية الحضارة تطور تمثيل إذَن يمكن الالحقة، الفرتة
واالتجاه الشك يف انهيار لحظات اليونانية، الحضارة ذروة العلم، نظرية وعرفت
االتجاه الطبيعة وفالسفة األول، االتجاه السوفسطائيون يمثل العملية، والنزعة الطبيعي

الثالث. االتجاه اليونانية الحضارة نهاية يف األخالقية واملدارس الثاني،
الفكر وحدة يؤكد لم سلبيٍّا، جدًال كان بل إيجابيٍّا جدًال السوفسطائي الجدل يكن لم أوًال:
الذاتية الحقيقة.114 مصدر فالعدم العدم؛ وجود بإثبات الذهن قيمة أنكر بل والوجود،
عن متميز نوع واملعرفة التجربة، خالل من إال ممكنة غري واملعرفة الشك.115 جوهر
أنهما طاملا ال أم الفكر يف رضورة الثاني أو لألول كان إذا يهم ال ذلك ومع االعتقاد.116
توجد ال ألنه وحدية؛ األنا إىل إذَن الشك ينتهي الحسية، الحدوس خالل من يوجدان
يوجد ال حيس،118 أنه طاملا ممكن والتناقض املوضوعية،117 للمعرفة واحدة إمكانية إال
نسبية الشك كان وإذا الشك،119 خالصة هي هذه معرفته، يمكن ال فإنه ُوجد وإذا يشء،

سلبية.120 نزعة أيًضا فهو

.Er. Philo., I, p. 203, Krisis, p. 332 الطريق هذا شقوا الذين اليونان فالسفة أول طاليس يُعترب 112
.La Courbe Gauss جاوس منحنى .Er. Philo., I, pp. 33-4 113

.Er. Philo., I, p. 516 جورجياس جدل السلبي والجدل بارمنيدس، جدل اإليجابي الجدل 114
.Ibid., I, pp. 58-9 وبروتاجوراس جورجياس هما القديم العرص يف للسوفسطائيني ممثلني أكرب 115

.δόχα االعتقاد .επίδтεμη املعرفة 116
.Solipsisme وحدية األنا .Ibid., pp. 331, 342 117

.Ibid., p. 347 118

لجورجياس. والقضية .Er. Philo. II, p. 322 119

.Ibid., p. 388 120
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االنقطاع من نوع وحدية واألنا وحدية، األنا من نوًعا اليوناني الشك مذهب كان
توجد وال الحجاج، خالل من العقل فكرة شأن من وأحط اليونانية، الفلسفة تطور يف
إمكانية من الشامل الشك منع معياري،121 علم إقامة باإلمكان يكن لم ذاتها، يف حقيقة
للتجارب؛122 فكريٍّا نقًدا تربيريٍّا، التفكري غرض كان وموضوعي، حقيقي علم تأسيس
العلم كان نظري، علم أي دون املاديان العلمان هما األخالق وعلم النفس علم كان لذلك
بالثناء جدير فعل رد حدث لذلك شامل؛123 علم لتأسيس إمكانية أي دون ا خاصٍّ علًما
يف كان الذي األفالطوني الجدل غري وهو وموضوعي،124 حقيقي علم تأسيس إلمكانية

السوفسطائي.125 الِحجاج مواجهة
بني الصلة يف نظريته واعتُربت هراقليطس،126 تيار من الشعور تيار اقرتب ثانيًا:

والسلب.127 للشك كوسيلة والذهن الحساسية
عقلية؛ موضوعات الحيسبل لإلدراك موضوعات الذرات تكن لم الذرية الفلسفة ويف
والحتمية املادية الذرية الفلسفة تمثل موضوعي،128 وجانب ذاتي جانب جانبان، فللذة
يف وكنظرية للطبيعة تجريبية كنظرية وصفيٍّا علًما التجريبي الطب واعتُرب القديمة،129

الفن.130
العلم، نظرية عن انحراًفا الخلقية املسائل إىل العودة كانت أفالطون بعد الفلسفة يف ثالثًا:
«اللكتون» نظرية ويف ذاته،131 الفكر قوانني ثَم ومن التناقص؛ عدم مبدأ إنكار وتم

.Ibid., p. 8 121

.Ibid., p. 33 122

.Ibid., pp. 52, 60 123

جورجياس أخذ وقد .Ibid., pp. 12, 31, 55. Er. Philo. II, pp. 320, 205, Krisis, p. 78 124

القديم. الشك ملذهب كممثِّلني وبروتاجوراس
.Krisis., p. 322 125

.Idee der Phäno., p. 47. Méd. Car. p. 42 126

.Er. Philo., I, pp. 315-6 127

.Noêmatique موضوعي .Noètique ذاتي .Ibid., p. 316 128

.Krisis, p. 339 129

.Er. Philo., I, p. 314 130

.Rech. Log. I, p. 153 الحديث العرص يف هيجل وإىل القديم، العرص يف أبيقور إىل يحال 131
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يف إال عليها العثور يتم لم والتي مثالية، موضوعية من لالقرتاب جهد هناك كان الرواقية
بفضل األمام إىل أخرى خطوة الصوري املنطق يف التحليل وسار الحديثة،132 العصور

صوري.133 مثايل علم نحو الرواقي املنطق
الفلسفات إدانة إىل أدى للمنطق األفالطوني التأسيس قدر رفع فإن ثَم ومن
املجاورة، الدينية األسطورية األخرى بالحضارات الصلة الوثيقة أفالطون عىل السابقة
مبدأ عن الخالصكبحث النظري االهتمام عىل يقوم كان وحده األفالطوني باملعنى العلم

الظاهريات. من لالقرتاب كمحاولة اليونانية الحضارة ُفرست وهكذا املنطق،134

املسيحي135 اليهودي املصدر (أ-ب)

بوضوح املسيحية وال اليهودية تظهر ولم رصاحة، املسيحي اليهودي املصدر يذكر لم
معرض يف آخر إىل وقت من «مدريس» لفظ ظهر تقدير أكثر عىل بديهي، نحو وعىل
العرص وبعضفالسفة الهلينستي العرص وفالسفة الالتني الكنيسة آباء بعض عن الحديث
الفلسفة «املخطوطات»: يف واحدة مرة األوروبي للوعي املصدران ذُكر وقد الوسيط،136
واملسيحية اليهودية من قصدي تركيب فأوروبا املسيحي؛ اليهودي والتوحيد اليونانية
أثر وتحت رافض، موقف مع أحيانًا املدرسية املؤلفات إىل ويشار العامة،137 والهلينستية
يف أنه والواقع متأخًرا،138 إال الشاملة» «الرياضيات تظهر لم املدريس، األرسطي املنطق
القسمة عىل يقوم مغلق علم وهو املدريس، األرسطي املنطق يف العمل العرصاملدريساختُزل
محددة، فلسفة إىل إحالة دون أحيانًا املدرسية الفلسفة تذكر القياس.139 ألشكال املدرسة

.Log. For. Trans., pp. 113-4 132

.Er. Philo., I, pp. 17-8 133

الفالسفة شأن رفع الوضع، هيدجر قلب كيف رؤية األنظار يسرتعي ومن .Log. For. Trans., p. 3 134

أفالطون. شأن من والحط سقراط قبل
.Ex. Phéno., pp. 288–91 135

–١٢٢٥) األكويني توما القديس (٣٥٤–٤٣٠م)، أوغسطني القديس (٢٠٤–٢٧٠م)، أفلوطني وهم 136

(١٤٠١–١٤٦٤م). الكوزي نيقوال (١٢٦٦–١٣٠٨م)، دنزسكوت ١٢٧٤م)،
.Toulemont: L’Essence de la société selon Husserl., p. 143 137

.Log. For. Trans., p. 111 138

.Rech. Log. I, p. 233 139
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بني الوظيفية األوجه تحليل يتم ولم الحارض،140 العرص يف التصورات لبعض كمصدر بل
اليهودي األصل من املدرسية والفلسفة الروماني اليوناني املصدر من اليونانية الفلسفة
لم املدرسية الفلسفة فإن الفكرة عالم تصور اليونانية الفلسفة استطاعت وإذا املسيحي،
فلسفة فإن اليونانية للفلسفة ممثل خري الروح فلسفة كانت وإذا القدرة، هذه لديها يكن
الثانية، إىل األوىل من التحول كيفية رشح يتم ولم املدرسية، للفلسفة ممثل خري الطبيعة

الفلسفة. لتاريخ ن مكوِّ كعامل املسيحية، نشأة الجديد، املصدر تماًما وأهمل
الوجود مستويات وذكرت نقد، أي دون الواحد فلسفة ذُكرت القديم العرص ويف
الواحد وفعل والرؤية املعقولية أو الحساسية أو الوجود معرفة أو والواحد والوجود والفكر
وأحيانًا عرضها، دون التاريخية املصادر تُنقد وأحيانًا خالص، تاريخي لهدف العالم يف
للظاهريات إغراء مواضع الواحد فلسفة كانت ذلك ومع نقدها،141 دون عرضها يتم أخرى

أنطولوجيا.142 من تتضمنه ما بسبب
الكوجيتو إىل أي الزمانية؛ خاصإىل وبوجه الوسطى العصور إىل عديدة مرات ويُحال
وكان أفكر،144 ألنا بالذاتية الزمانية ارتبطت أوًال: الداللة.143 ونظرية القصدية وإىل
اإلنساني الوجود شيئني؛ بفضل الوسطى العصور يف قبل من تم قد الذاتية اكتشاف
الوصفي النفس علم من بل الوسطى، العصور من مبارشة القصدية تأتي ال ثانيًا: والوحي.
وليس العقيل، املستوى عىل موضوعية وكانت املدرسية،145 الفلسفة إىل نفسه هو يحيل الذي

Er. Philo., املدرسية الفلسفة إىل برنتانز عند والحال القصدي املوضوع تصور إرجاع حالة وهي 140

اليونانية الحضارة قصد وحدة إىل لإلشارة مع أرسطو مع مرتني األكويني توما القديس وذُكر .p. 106
.Krisis, pp. 134, 185 الوسيط العرص يف والفلسفة

.Enn. V, 4, 1, VI, 8 والسادس الخامس ألفلوطني، التاسوعات إىل هورسل يحيل 141
نموذًجا. أفلوطني برجسون اعترب 142

للظاهريات النهائي املغزى عن التعبري أجل ومن املدرسية. الفلسفات تذكر لم Ideen I, II, III يف 143

Noli Foras ire, in te redi, interiore homine ديكارتية» «تأمالت يف أوغسطني للقديس عبارة ذُكرت
.habitat veritas, méd. Car. p. 134

.Ego Cogito أفكر األنا .Er. Philo., I, p. 61 أوغسطني القديس إىل الكوجيتو» «األنا اكتشاف ويرجع 144

إىل أقرب القصدية الفلسفية الناحية من برنتانو. خالل من األكويني توما بالقديس هورسل يرتبط 145

يظهر األول عند األكويني. توما القديس عند «القصد» إىل منه أوغسطني القديس عند Intentio «القصد»
بالعقل. «القصد» يتعلق الثاني عند أنه حني يف الزمان، يف «القصد»
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سابق نموذج الوسيط العرص يف الدالالت» «أنماط نظرية ثالثًا: الحي. املعطى مستوى عىل
العقالنية إىل الطريق وتمهد القديمة، العلم نظرية مسار وتستأنف خالص، صوري ملنطق
األعداد عالم تماًما يتفق وال للطبيعة، عقليٍّا توضيًحا العقلية املعرفة كانت الحديثة.146
نهائي، ال عالم هو ذلك ومع الطبيعي، الواقع مع اإلنسان روح يخلقه الذي والصور
مع اإللهية، املعرفة صورة العقلية، املعرفة هذه وتتشابه الالنهائية، املعرفة من ويقرتب

للماهية.147 مبارشة كرؤية العقلية املعرفة توجد وفوقها الواقعية، املاهيات عالم

نفسها148 األوروبية البيئة (أ-ج)

التي الواقعية الظروف مجموع عىل البيئة وتقال األوروبي. للوعي الثالث املصدر وهي
والنُّظم االقتصادية والبنيات التاريخية الحوادث أن صحيح األوروبية، الحضارة فيها نشأت
ذلك ومع الظاهرياتي، املنهج يف األوىل للقاعدة طبًقا قوسني بني وضعها تم قد السياسية
وتعرب للعالم، ورؤيته الفردي الوعي ويف بل للحضارة، الجمعي الوعي يف قوية آثارها ظلت
تدل التي «فلسفتنا» «حضارتنا»، يف الجمع املتكلم ضمري يف نفسها عن األوروبية البيئة
«زماننا»، «أيامنا»، «حارضنا»، مثًال: ويقال والبيئة.149 الفكر بني الوطيدة العالقة عىل
«علمنا «مصرينا»، القدري»، «زماننا «أزمتنا»، حياتنا»، «رضورات «علومنا»، «أزماننا»،
الحضارة ارتباط مدى عىل التعبريات هذه كل وتدل «تمثلنا». اإلنساني»، «علمنا الوضعي»،

.De Modis Significandi الدالالت» «أنماط كتابه يف Duns Scot سكوت دنز نظرية هذه 146

Die Kategorien und سكوت» دنز عند الداللة ونظرية «املقوالت هيدجر رسالة إىل هورسل ويحيل
الوسيط، العرص يف اللغة منطق تطور جرابمان: إىل يحيل كما ،Bedeutungslehre Des Duns Scotus
بعنوان كتابته أعيدت والذي ،Grapmann: Die Entwicklung der Mittelalteriches sprachlogik
Mittekalterliches والتصوف» املدرسية الفلسفة تاريخ يف رسالة الوسيط: العرص يف الروحية «الحياة
«النحو يذكر كما .Geistesleben, Abhandlung zur Geschichte der Scholastik und Mystik
دنز إىل يُعزى والذي ،Thomas von Erfurt أرفورت فون لتوماس Grammatica Speculative التأميل»

.Log. For. Trans. p. 71 املدرسية بالفلسفة الواسعة هورسل معرفة عن يكشف ما وهو سكوت،
Manke مانكه كتاب يف مذكور له لنص طبًقا Nicolas de Cuse الكوزي نيقوال عند املعرفة هي هذه 147

.Er. Philo. I, pp. 329–30 ليبنتز عن
.Er. Philo., I, pp. 291-2 148

.Krisis., p. 1 149
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بني االرتباط مدى عىل األوروبي التاريخ إىل األفكار بها تُحال التي الطريقة وتدل ببيئتها،
التاريخ إىل بالنسبة الحارض» «العرص أو الحديثة» «العصور وفكرة وبيئتها،150 الحضارة
إىل اإلحالة تتم كذلك الحديث، إىل بالنسبة والقديم الحديث بني التمييز تم وقد األوروبي،
ارتباط يف األوروبية البيئة وتظهر الحديث، إىل بالنسبة العرصالوسيط يف املدرسية الفلسفة
والنزعة اإلنجليزية، والتجريبية األملانية، املثالية فهناك الحضارية؛ بمنطقته للفكر اتجاه كل
الرشقية، البيئة عن األوروبية البيئة وتتميز األمريكية، والربجماتية الفرنسية، النفسانية

الهندية. أو الصينية
كل رفض بعد األوروبية بالبيئة االرتباط أشد أيًضا مرتبط والتقنية العلم وظهور
كل من عاريًا الواقع أصبح كانت، معرفة أي من مسبق مصدر من املسبقة االفرتاضات
قبيل مصدر لكل الرفض هذا الفيزيقا، فخلقت الدور بهذا لتقوم الرياضة وأتت تنظري،

دقيًقا. علًما يقدم لم األوروبي العرص هذا يف القبيل فالعلم خالص؛ ظريف فعل للمعرفة

املشرتكة151 الذاتية تطور (2)

يف والنهاية ديكارت، عند «الكوجيتو» يف البداية ونهاية، بداية األوروبي وللوعي
تطور يمتد الواقع ويف التفكري»،152 و«موضوع أفكر» «األنا هورسل، عند «الكوجيتاتوم»
يف الرتنسندنتايل واألنا الحديثة العصور يف الكوجيتو النقطتني، هاتني بني املشرتكة الذاتية
بمكاٍن الداللة ومن وصول، ونقطة قيام نقطة نهاية، ونقطة بداية نقطة الظاهريات،
الوعي أعماق يف الحركتني يف الباعثان ويتبادل النهضة، بعرص الظاهريات ارتباط

األوروبي.153

.Ibid., p. 3 150

.Ex. Phéno., pp. 292–349 151

ينتهي. هورسل ومع األوروبي، الوعي يبدأ ديكارت مع وهورسل. ديكارت يتشابه ثَم ومن 152

األخالق، يف الصورية للنزعة بالنسبة بكانط عالقته يف شيلر ماكس عند أيًضا العالقة هذه توجد 153

األوائل الرواد من كريكجارد وكان األساسية، لألنطولوجيا بالنسبة أيًضا كانط إىل بالنسبة هيدجر وعند
هاتني من التحقق ويمكن باألخالق. يتعلق فيما بكانط عالقته يف برجسون وأيًضا لهيجل، مناقضته يف
منذ السابقني للفالسفة معارضتهم يف املعارصين الفالسفة كل عند تقريبًا األوروبي الوعي يف اللحظتني

التنوير. عرص حتى النهضة عرص
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(القرن النهضة عرص من العهد قريب عرش) السابع (القرن الديكارتي والكوجيتو
عىل وبالتايل الوسيط العرص عىل منفتحة األوىل واجهتان؛ النهضة ولعرص عرش). السادس
إىل األوىل األوروبي. الوعي تطور عىل وبالتايل الحديث العرص عىل منفتحة واألخرى القديم،
الحديثة العصور يف الجديدة العقالنية كانت األوىل الواجهة يف األمام، إىل والثانية الوراء،
السيطرة من التحرر هو النهضة عرص أنتج وما املدرسية.154 التصورات كل ضد موجهة
املسبقة األحكام ضد الرصاع للعالم، الغائي الالهوتي وتصورها املدرسية للفلسفة التقليدية
أصل ُوجد التحرير؟ هذا تم كيف املستقل،155 للعقل وفلسفة علم تأسيس يف والرغبة
رياضة إىل الطبيعة تحويل كان الرياضيات،156 يف شامل علم إلقامة الجديدة الفكرة
والرصامة، الدقة نموذج الخالصة الهندسة وكانت الحديثة، للعصور الرئييس اإلنجاز هو
هو رياضة إىل للطبيعة التحول هذا عىل الباعث وكان رياضيٍّا،157 عامًلا الطبيعة وكانت
نقطة املعرفة نموذج وكان ذلك،158 عىل تدل الرباهني وكانت وموضوعي، شامل علم إيجاد
يف واملعرفة االعتقاد بني القدماء تفرقة واستمرت باألصالة،159 املثايل املوضوع أرشميدس،
الفكرة اكتُشفت وقد العقلية.160 املعرفة أي املعرفة؛ أثر يقتفي كان الذي الحديثة العصور
السقراطي، الطريق يف سلًفا موجوًدا البداهة إىل اللجوء وكان دقيق، كعلم القدماء عند
العرص يف رياضة إىل الطبيعة لتحول كان املثل، نظرية يف املنطقي الفكر من االقرتاب وتم
ُولدت اليونان ومع مثال،161 إىل املتحول الواقع علم يف القدماء عند السابق نموذجه الحديث
اإلنسانية استقالل وتأسس املوضوعية،162 الحقيقة نحو تتجه التي تلك جديدة، إنسانية
إعطاء يف األصل واستمر النهضة، عرص يف الفلسفة لفكرة الجديد التصور مع األوروبية

واسبينوزا. وفولف ليبنتز من الحديثة العصور يف العقالنية تدشني تم .Krisis, p. 65 154

.Krisis., p. 424 155

جاليليو الحديثة العصور ويف وأرسطو، وإقليدس أفالطون القديم العرص يف .Ibid., pp. 18–20 156

وديكارت.
.Krisis., p. 36 فيثاغورس عند قبل من القديم العرص يف بدأت رياضة إىل الطبيعة تحويل 157

الطبيعي. العلم يف بالدقة لنيوتن سمح مما وهذا 158

.Mathematisation de la Nature رياضة إىل الطبيعة تحول ،Krisis, p. 82 159

.Ibid., pp. 66–8 160

.Ibid., pp. 279–93 Idéalisation de la Réalité, 161

.Ibid., p. 124 162
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الحضارة أن من وبالرغم الخاصة، مقتضياته تابع األوروبي الوعي تطور ولكن املصادر،
االثنني.163 تخرتق عامة قصدية هناك أن إال اليونانية الحضارة مرياث األوروبية

وأصبحت األوروبي،164 التاريخ يف غائية كل منبع اليونانية الفلسفة فإن وهكذا
لعقالنية ينضب ال كمعني «املثل» نظرية واستُعملت األوروبية، الحضارة بنية نفس بنيتها
الذاتية الحديثة، التجريبية للنزعة أساًسا القديمة الشك نزعة واستمرت الحديثة، العصور
رصاع هو الحديثة الفلسفة تاريخ وكل األصيل، االكتشاف هي وحدها الحديثة العصور يف

اإلنسان.165 أصل من

الديكارتي166 الكوجيتو البداية: (أ)

يستنبط قطعية مصادرة وهي الرتنسندنتايل، التوجه الحديثة العصور يف نقص«الكوجيتو»
املشرتكة، الذاتية التجربة يف الشعور مع متضايًفا اآلخر دور يالحظ ولم العالم،167 منها
تم الرتنسندنتالية.168 املسألة اكتشاف للكوجيتو، طبيعية كنتيجة النفس، علم يستِطع ولم
وعالم اآلخرين، وعالم الطبيعي، الواقع عن منفصًال األمام إىل فقط الخالص الوعي وضع
األشكال كل نقصته األوروبي، للوعي كشف أكرب هو الكوجيتو أن من وبالرغم األشياء.169

الرتنسندنتالية.
وهو الخالص، لألنا خاطئ تفسري يف ترنسندنتالية كذاتية الكوجيتو وقع لقد
أنه عىل الكوجيتو فتحدد الشك، يعادل ما وهو «الرد»، بعد حتى النفساني التزييف
تصور رياضة إىل الطبيعة تحول أيًضا وساد العقل».170 بدون النفس بدون «الذهن

لحضارتهم اعتبار أي دون األوروبيني الفالسفة حرص فيها يتم مرة كل يف القصدية هذه تظهر 163

.Krisis, p. 489 كانط ديكارت، أفالطون، أرسطو، مثًال: الخاصة
.Ibid., p. 72 164

ديكارت. بفضل وذلك .Ibid., pp. 12–4 165

.Ex. Phéno., pp. 294–305 166

.Méd, Car., pp. 20-1, Phäno. Psycho., p. 242 167

.Phano. Psycho., p. 329 168

.Krisis., p. 188 169

.Ibid., pp. 80–2. Mens sive animus sive intellectus 170
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املوضوعية يف الرتنسندنتالية الذاتية دفن وكان الطبيعة، يف منطقة الجسد فاعتُرب الجسد؛
ذاتًا منه أكثر نفسية ذاتًا الكوجيتو ظل وباختصاٍر الخاطئ،171 التفسري هذا سبب
علم يستِطع ولم الحديثة،173 العصور يف النفس علم نشأة يف وساهم ترنسندنتالية،172
الوخيمة،174 نتائجه فقط اتبع بل الكوجيتو، شقه الذي الطريق استئناف هذا النفس
التجريبي. النفس علم كل سار االتجاه هذا ويف «تفكري».175 هو حيث من التفكري وترك
فلسفة ففي الرتنسندنتالية؛ للتجربة الالنهائي امليدان تخليص هي إذَن الظاهريات رسالة
أو الخطأ إلمكانية ُعرضة وكانت النقد،176 موضع التجربة هذه ُوضعت الحديثة العصور
لم آخر، وبتعبري ذاتها.177 لألشياء أصيل كعطاء للتجربة األسايس املعنى وأهمل الخداع،
الظالم، يف وترك جانبًا، أزيح الصدارة، مكان الحديثة للعصور العظيم االكتشاف يأخذ
ووقع كافيًا، يكن لم الشك نقد أن إىل هذا ويعود الفلسفة، لتأسيس الرئيسية املسألة وأهملت
بضمان يتعلق ما أو العالم وجود بافرتاض يتعلق فيما سواء النسبية، يف نفسه الكوجيتو
الالهوتية.179 النفسانية أساس عىل أيًضا املوضوعية قامت اإللهي،178 بالصدق املوضوعية
مماثلة ملوضوعات جوانب التأمالت تكن ولم ميتافيزيقية، ببنيات البداهة نقص واستكمل
الظاهريات تستعيد لذلك مطلقة؛180 معطيات كانت بل املطابقة، املوضوعية للجوانب
لها شأن ال البداهة أن ثانيًا ولتبني لألنا، الشاملة السمة أوًال لتبني الكوجيتو تحليل
ولم قصدية.181 بنيات عىل تقوم الشعور مضامني أن ثالثًا ولتبني الواقعي، باملوضوع
النهاية حتى الحي املعطى دائرة واكتشاف الطبيعي، االتجاه عن االنفصال تطوير يتم

.Ibid., pp. 83-4 171

.Méd. Car., pp. 21, 27-8 172

.Phäno. Psycho., pp. 309, 350-1 173

.Krisis., pp. 91-2, 100 174

.Ibid., p. 118 175

.Méd. Car., p. 26 176

.Log. For. Trans., p. 374 177

.Er. Philo. I, pp. 63–70 178

.Cogitations التأمالت .Ibid., pp. 86-7 179

.Ibid., p. 105 180

.Ibid., pp. 112, 116 181
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الظواهر استبقاء أجل من (الرد) قوسني بني التأمالت مواضيع ووضعت الكوجيتو،182 يف
التأمالت أن صحيح أهمية، أكثر نتائج إىل ينتهي أن للشك يمكن وكان وحدها،183 الخالصة
حتى قوسني بني الظواهر «الرد» ويضع نفسية، ظواهر ظلت ولكنها أولية، حقائق كانت
الحديثة العصور مرشوع يستِطع لم مطلقة.184 كمعطيات الخالصة الرؤى إال تبقى ال
موضع ظل الذي الخارجي والعالم الطبيعي،185 االتجاه من الرتنسندنتالية تخليصالدائرة
دون نفسها عىل منغِلقة ظلت الذاتية اكتشاف من وبالرغم بديهي،186 الكوجيتو يف الشك
األنا عن غريبة ليست الرتنسندنتايل لألنا وحدية األنا هذه العالم،187 يف نفسها تضع أن

النفيس. لألنا وحدية
االتجاه وضع الشك، موضوع إىل عود هو الظاهريات يف قوسني بني األشياء ووضع
وظيفة املاهية، عىل اإلبقاء أجل من الواقعة نحو موجه وهو االنتباه، دائرة خارج الطبيعي
سلب محاولة الشك يبدو الشك.188 خارج الوجود يف أنطولوجية منطقة تخليص الشك
بالحقيقة اقتناع عىل يقوم حكم تعليق مجرد هو قوسني بني الوضع أن حني يف شامل،
خارج الخالص فاألنا بديهية؛189 كانت إذا خاصة فيها الشك يمكن ال التي اليقينية
ومطلقة،191 أصلية معطيات الشعور ومعطيات الشك، خارج أيًضا التفكري ويظل الشك،190
فمن الخالصة،192 املتأملة الذات إىل ثانية عودًة الظاهريات يف قوسني بني الوضع يحقق

.Ideen I, p. 153 182

.Idee der Phäno., p. 7 183

.Ibid., pp. 30–3 184

.Phäno. Psycho., pp. 266–8 185

.Er. Philo. II, pp. 264, 293 186

.Solipsisine وحدية األنا .Phäno. Psycho., p. 264 187

.Ideen I, p. 97, Phano. Psycho., p. 330 188

.Ideen I, pp. 100-1 189

.Ideen II, p. 103 190

Rech.Log. II, Rech. V, p. 272, انظر املوضوع، وبداهة الداخيل اإلدراك يف الشك بوظيفة يتعلق فيما 191

الصحيح املعنى يدرك لم ديكارت أن هورسل ويرى .Rech. III, IV, p. 288, Méd. Car. pp. 205, 17-8
الفلسفة إىل تؤدي التي البوابة يعرب ولم الرتنسندنتالية، الذاتية اكتشاف وهو قوسني، بني العالم لوضع

.Ibid., p. 21 الرتنسندنتالية
ذكًرا. الفالسفة أكثر وهو الظاهريات»، «فكرة يف ديكارت أهمية وتظهر .Idee der Phäno., p. 4 192
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نقص الطبيعي، االتجاه بقايا من الحديثة العصور يف الفلسفة تأمالت تطهري الرضوري
والتي الجذرية، واقعيتها بسبب األنا به تقوم الذي للرد الرتنسندنتايل املعنى الكوجيتو
تُرك ثم «الرد» اكتُشف وباختصار الطبيعي،193 االتجاه لنشأة بعد فيما السبب كانت

النهائية.194 بنتائجه االستفادة دون جانبًا
الرغبة، الحكم، التخيل، التذكر، اإلدراك، الكوجيتو؛ تشكل التي الشعور أفعال وكل
القصدي التفسري وغاب الحية،195 املعطيات من سلسلة الظاهريات يف ن تكوِّ إلخ، … التمني
الذي العالم نسبية من قريبة التجربة وظلَّت الحديثة، العصور يف الفلسفة يف للتجارب
ملحًقا كان الذاتية لعالم كاكتشاف الكوجيتو قدمه ما وكل اإللهي،196 الصدق يضمنه
الصدق بمساندة إال الشعور يف الكوجيتو بداهة تتجىل وال اإللهي،197 الصدق ببداهة
يف حالة الظاهريات يف البداهة أن حني يف ذاتها، سوى آخر بيشء مضمونة فهي اإللهي،198
البداهة تنتمي حني يف األشياء، بني والتمييز الوضوح الكوجيتو بداهة يميز الحي، املعطى
جانب من منها أكثر الشعور جانب من وهي املطلق،199 الحي املعطى إىل الظاهريات يف

املوضوع.
وبداهة العمل عىل سابقة بداهة وهي الشعور، يف اليشء حضور طريق هو الوضوح
هي املنهج» يف «مقال يف األوىل فالقاعدة الحقيقي؛ العلم فكرة هي البداهة العمل، بعد
مطلق، يقني البداهة أولية.200 واضحة واقعة أول هو والكوجيتو أولية، بداهة عن البحث
ضمن داخلة قطعية ليست أنها من بالرغم العالم وجود وبداهة الشك،201 إليها يتطرق ال
إيضاح األول شيئان: نقصها عقيمة؛ ظلت فقد الحديثة العصور بداهة أما األوىل،202 البداهة

بني للوضع الحقيقي املعنى ديكارت أخطأ فإذا .Med. Car., p. 22, Phäno. Psycho., p. 249 193

.Ibid., p. 70 تماًما أهملوه قد الديكارتيني فإن قوسني
.Log. For. Trans 194

.Ideen I, pp. 100-1, Rech. Log. II,, Rech V, p. 270, III, IV, p. 289 195

.Log. For. Trans., p. 375 196

.Idee der Phäno., p. 49, Er. Philo., I, p. 131, II, pp. 83-4 197

.Méd. Car., p. 70 198

.Idee der Phäno., p. 8 199

.Méd. Car., p. 10–2 200

.Ibid., p. 12–4 201

.Ibid., pp. 14-5, Log. For. Trans., p. 336 202
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لكل النسقي التفسري والثاني الظاهريات، يف قوسني بني للوضع الخالص املنهجي املعنى
وفحوص ببحوث توضيحه دون العقل يف ساذجة ثقة مستوى تتعدَّ فلم البحث،203 ميدان
كانت القصوى. نتائجه الكشف هذا من تؤخذ ولم وغليًظا، ساذًجا تطورها كان منهجية،
الفهم عىل ساعد مما واالمتداد)؛ (الحركة الجوهرين نظرية تتضمن سطحية، غامضة،
وأكرب الرتنسندنتالية، من ممكن قدر أقل إىل وانتهت للمرشوع، الصحيح للمعنى الخاطئ
يف نموذجه الشك، ضد الطبيعي، للعالم وكان الوضعية، املسبقة األحكام من ممكن قدر

الرياضيات.204
العلم؛ الخالصموضوعية الشعور داخل اكتشافه تم الذي اإللهي الصدق ضمن وإذا
الظاهريات تجد الحديثة العصور يف الناشئة الفلسفة يف الخارجي العالم موضوعية وبالتايل
يف للموضوعية الضامن هو املطلق كان وإذا املشرتكة، التجربة يف للموضوعية الضامن
الصدق كان وإذا املطلق،205 بدور يقوم الذي هو الظاهريات يف اآلخر فإن الحديثة العصور

العالم.206 لوجود الضامن هو اإللهي الوجود يكون التجربة لبداهة الضامن هو اإللهي
البحث كان وإذا األوروبي، الوعي يف املادية نشأة عن املسئول أيًضا هو والكوجيتو
الرتنسندنتايل، األنا يف موجوًدا الحديثة، العصور مرشوع وهو للمعرفة، مطلق أساس عن
أن فالواقع للشعور؛207 الحية للمعطيات القصدية البنيات بوصف يسمح لم األنا هذا فإن
كمعطيات الشعور يف تظهر بل طبيعية، موضوعات ليست الشعور يف الحالة املوضوعات
كمعًطى املوضوع يظهر فلم ناقصة، الكوجيتو اكتشفها التي الحلول دائرة كانت حية،

الطبيعة.209 لعلوم الوضعية املوضوعية عن املسئول هو إذَن الكوجيتو أصيل،208

.Méd. Car., p. 26 203

.Er. Philo., I, pp. 72-3, II, p. 260 204

العصور مرشوع تحقيق يف للظاهريات إيجابية مساهمة املشرتكة الذاتية التجربة تحليل إن الواقع، يف 205

.Méd. Car., p. 3 ديكارت دشنها التي الحديثة
.Log. For. Trans., pp. 371–2 206

.Med. Car., p. 6-7, Phäno. Psycho., p. 248 207

.Méd. Car., p. 58-9 208

.Objectivisme الوضعية املوضوعية .Idee der Phäno., p. 71 209
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ترنسندنتالية، فلسفة باعتبارها دائًما وحدية باألنا الظاهريات االعرتاضعىل عىل ويُرد
ميتافيزيقا طريق عن إال املوضوعية إىل الوصول عىل القدرة وعدم الرتنسندنتايل األنا من تبدأ
الظاهريات إذَن تستعيد املشرتكة،210 الذاتية التجربة وإمكانية اآلخر بحضور عقائدية

دينية. أو غائية ميتافيزيقية الشوائب، كل من وتخلصه النهضة مرشوع
هنا الشعور،211 بمضمون تتعلق كظاهرة الحياة بجهد للعلم األخري املعنى وينكشف
باألنا أفكر األنا الشعور، بمضمون الشعور صورة و«الكوجيتاتوم»، «الكوجيتو» يكتمل
العصور يف األوىل الفلسفة كل ست تأسَّ وقد بيشء،212 شعور هو شعور فكل فيه، املفكَّر
«امتداًدا» باعتباره الفيزيقي املوضوع تحديد ويظل فيها»،213 املفكَّر «األشياء عىل الحديثة
يتعدَّ لم التجريد،214 من عالية درجة دون واملكان الزمان يف موجوًدا بالفرد، مرتبًطا

الشاملة.215 الرياضيات إىل الوصول دون الشاملة الحكمة مستوى الكوجيتو
فقد الوضعية، بالعلوم كثريًا الحديثة العصور فلسفة تهتم أال الطبيعي من كان
استئنافمرشوع فقط هدفها يكن لم الظاهريات، قدوم حتى بعد فيما العلوم هذه تطوَّرت
أساسمطلق إعطاء أرادت بل الذاتية، يف شامل علم أسس عن البحث أي الحديثة؛ العصور
الروح لعلوم كنموذج الطبيعي للعلم املنهجي العمل وأُخذ ورثتها،216 التي الوضعية للعلوم

اإلنسانية).217 (العلوم العيانية
والنفس الجسد بني والروح، الطبيعة بني التمييز إىل أساًسا الكوجيتو فشل ويرجع
وانقسم الثاني،218 وصورية األول مادية إىل أدى تمييز وهو الحديثة، الفلسفة بداية يف

ليبنتز مليتافيزيقا الصدى وهذا ليبنتز. ميتافيزيقا وكل ديكارت، عند اإللهي الصدق ذلك عىل واألمثلة 210

.Méd. Car., p. 126–8 قصًدا هورسل أراده قد
.Un Phénomène noêmatique الشعور بمضمون تتعلق ظاهرة .Méd. Car., p. 7–10 211

.Ibid., p. 33 212

.Res cogitans فيها املفكر األشياء .Phäno. Psycho., p. 256 213

.Res Extensa االمتداد .Ibid., pp. 118-9, 381-2 214

.Sapientia Universalis الشاملة الحكمة .Ibid., p. 526 215

.Méd. Car., p. 3, 61 216

وديكارت ،Galilée جاليليو ،Kepler كبلر بفضل عرش السابع القرن يف املنهجي العمل هذا تحقق 217

.Phäno. Psycho., p. 3
.Rech. Log. III, Rech. IV, p. 270 والبدن النفس بني الجذري الفصل هذا عن املسئول هو ديكارت 218
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منقِسمة الحديثة الفلسفة وتطورت نفس»،219 دون و«عقل مفكر» «جوهر إىل الكوجيتو
هناك كانت أخرى،220 ناحية من ترنسندنتالية وذاتية ناحية، من ساذجة موضوعية إىل
الطبيعي.221 الواقع إىل ينتمي الذي الجسد أخرى ناحية ومن املنهجية، الروح ناحية من
الحية، والطبيعة املادي اليشء بني نشأتها منذ الحديثة الفلسفة ميَّزت الحال وبطبيعة
والزمان، املكان يف اليشء بوضع األول ويُعرف الثاني، إىل وليس االمتداد األول إىل ونسبت
العصور ثنائية لبلورة دة ممهَّ األرض كانت ذلك عن فضًال قبليٍّا،222 الثاني يُعرف حني يف

الحديثة.
تشقُّ الرتنسندنتالية الذاتية ظهرت مبارشة، رياضة إىل الطبيعة تحويل فشل وبعد
بقي ما وهو أخرى، ناحية من والصوري ناحية، من املادي بني بالثناء جديًرا طريًقا
مرشوع وظل وراءها، تركتها التي الثنائية العثرة حجر وكانت السابقة،223 املحاولة من
فهم سوء أسباب أحد كانت منه خرجت التي الثنائية ولكن قائًما، ذاته الشاملة الرياضيات
علم وتأسيس الطبيعة، لعلوم الدقيق بالتخصص الخاص املسبق واالفرتاض الفعل، مسألة

الطبيعي. النفس
بني املفتوح بالفك أشبه الرتنسندنتالية الذاتية تمثله الذي األوروبي الوعي كان
والبادئ الحديثة.224 العصور تاريخ كل يبدأ االنفراج وبهذا والرتنسندنتالية، املوضوعية
الرتنسندنتايل. الباعث وظهور املوضوعية، للعقالنية الجديدة الفكرة مؤسس هو بالفلسفة
استمرت والتي رياضية، إىل الطبيعة تحويل يف قبل من متجسدة العقلية املوضوعية كانت
العقالنية التطور، لخطى امُلخرج هي الرتنسندنتالية والذاتية الشاملة، الرياضيات يف
الروح علوم بني التمييز إىل الثنائية وأدَّت أخرى،225 ناحية من والتجريبية ناحية، من

.Substantia Cogitans مفكر جوهر الرتنسندنتالية. الواقعية أبا ديكارت يُعترب .Méd. Car., p. 21 219

.Mens sive animus نفس بال عقل
Ibid., p. 3-4, Er. Philo., I, p. 278, II, p. 445, Phäno. Psycho., pp. Phäno. Psycho., p. 330, 220

.Krisis., p. 61, 80-1
.Krisis., p. 218, 224, 232, 274, 341 221

.Ideen I, p. 29 222

.Krisis., p. 59 223

.Ibid., p. 70–4 224

وهوبز العقالنية، إىل كانط تحول حتى ومدرسته فولف وتلميذه واسبينوزا مالربانش ديكارت أنجب 225
.Krisis., p. 85-6 التجريبية إىل وهيوم وبركيل ولوك
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النفس علم تؤسس أن للتجريبية فرصة وكانت الطبيعة، وعلوم اإلنسانية) (العلوم
األوروبي؛ الوعي تطور تحديد يف للكوجيتو معارصتان حركتان ساهمت وقد التجريبي،226
وقد الطبيعة،227 علوم إكمال حركة والثانية رياضة، إىل الطبيعة تحويل حركة األوىل
يوجد الحركتني هاتني بني أن والواقع خسارة. أو مكسبًا النهضة، يف كالهما ساهم
مخطط رياضة إىل الطبيعة تحويل قوى وقد والنفس، البدن بني بثنائيته الكوجيتو
هذه تصحيح إذَن الظاهريات تريد البدن، ملخطط كنموذج الطبيعة وعلم النفس،
والذاتية الظاهريات بني العالقة الحديثة، العصور أعتاب عىل للكوجيتو الوخيمة النتائج
لكل كأساس الذاتية أي الحديثة؛ العصور ملرشوع اسرتجاع هي الظاهريات بديهية،228
دائرة بها تحيط فعيل لشعور دائرة أول الظاهريات يف الكوجيتو ويصبح إنساني.229 علم

املثالية.230 البيئات من ثالثة دائرة بها وتحيط الطبيعية، البيئة من ثابتة
الجانب كل الحديثة العصور يف للفلسفة اكتماًال باعتبارها الظاهريات وترفض
الالهوتية الجوانب كل وترتك املنهجي،231 الدافع عىل فقط اإلبقاء أجل من فيها االعتقادي
يف لتبدو الحديثة العصور يف علمية فلسفية كرضورة الجذرية البداية وتعاود والدينية،232

الظاهريات.233

.Objectivisme املوضوعية .Krisis, p. 63 ولوك هوبز هنا املقصود 226
مجموعة يف االسمان يُذكر ولم (١٦٣٤–١٧٢٧م). نيوتن والثاني (١٥٦٤–١٦٤٢م)، جاليليو هو األول 227

الحضارية. األعمال يف فقط ذُكرا بل ،Ideen «األفكار»
الفلسفة كانط، لفلسفة أعطيت التي األسماء مثل ديكارت نها دشَّ التي للفلسفة اسم إعطاء الصعب من 228

الكوجيتو. أو الذاتية تُسمى أحيانًا الرتنسندنتالية. املثالية النقدية،
Méd. ديكارت كوجيتو من ابتداءً الظاهريات فهم إعادة هو هورسل أعمال أحد أن بمكان الدال ومن 229

.Car. Ideen III, Nachwert, p. 141
.Ideen I, p. 91La Philo Sc. Rig., p. 55 230

املثالية الديكارتي، الكوجيتو األوروبية: الفلسفة يف عديدة لتيارات التقاء نقطة هي الظاهريات 231
Méd. األنجلوسكسونية للتجريبية الواقعية والتجربة األملانية، املثالية الرتنسندنتالية، الذات الفرنسية،

.Car. p. 1
الديكارتيني كبار فلسفة إدانة فاألوىل العلم، ملوضوعية كضامن اإللهي الصدق نظرية هورسل أدان إذا 232
ديكارت أخطاء بني من اإللهي والصدق .Méd. Car. p. 70 السبب لنفس ومالربانش وليبنتز اسبينوزا

.Ibid., p. 5 املغرية وأتباعه
.Méd. Car. p. 3–5 233
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وقد الكوجيتو، مع قبل من الحال كان كما التأمالت من كنوع األفكار واعتربت
الظاهريات ليست ذلك ومع ديكارتية»،234 «تأمالت باعتبارها كلها الظاهريات ُعرضت
الثانية أن حني يف إيضاح األوىل باالستنباط، يتعلق فيما ديكارتية الرتنسندنتالية
كقصدية،236 ُفرسالكوجيتو املايض، للحارضيف قراءة أي للمايض، واسرتجاًعا استنباط،235
الظاهريات الحديسيف املعطى ويطابق النظرية،237 األنساق كل وحدة الكوجيتو أوضح وقد

الكوجيتو.238 يف الخيال مستوى
القديمة؛ الفلسفة يف الكربى املوضوعات فيها توجد كالعادة املكتملة الظاهريات وبداية
املشاكل كل حل تحاول جديدة، أخرى مشاكل تضع وال مشاكل تخلق ال فالظاهريات
إلخ.239 … والتجربة الرتنسندنتالية، والفلسفة الذاتية، مثل الحديثة الفلسفة وضعتها التي
الداخل إىل الفلسفة تطور وتوجه الحديثة،240 الفلسفة لكل الباطني اإللهام هي الظاهريات
عود هي الحديثة العصور فلسفة داخلية،242 رضورة التاريخ وأصبح وكباعث،241 كتوتُّر
نموذج هي الحديثة، العصور ميالد والفلسفة، الذات،243 نحو موجهة فلسفة ذاتها، إىل

العودة.244 هذه

.Krisis., p. 157-8 234

.Ibid., p. 193 235

.Ibid., pp. 84-5, 236 236

.Krisis, p. 6, 12–3 237

.Rech. Log. II, Rech I, p. 76 ديكارت، عند والتعقل التخيل بني الفرق انظر .Ideen I, p. 157 238

األنجلوسكسونية التجريبية واكتشفت الرتنسندنتالية، الفلسفة كانط واكتشف الذاتية، ديكارت اكتشف 239
التجربة.

.Ideen I, p. 203, Phano. Psycho., pp. 287-8, 34–45, p. 517 240

.Ibid., p. 18 241

هي وهذه .Rech. Log.I, p. 278 الطريق هذا قبُل من جاليليو فتح وقد .Ibid., pp. 59, 62, 75 242

Krisis, التجريبية للطبيعة معياري علم لتأسيس ليبنتز مع ديكارت اسم فيها يذكر التي الوحيدة املرة
.Ibid., p. 392 القديمة الفلسفة يف طاليس مثل الحديثة العصور يف الفلسفة ديكارت بدأ .p. 202

فلسفة وأصبحت الظاهريات ُولدت «التأمالت» دراسة وبفضل ديكار، من دوافعها الفلسفة أخذت 243
.Med. Car. p. 1 جديدة ديكارتية بأنها الظاهريات توصف لذلك ترنسندنتالية؛

.Er. Philo., I, p. 8, II, pp. 28, 79, 326 القديمة الحكمة إىل عودة أيًضا هي العودة هذه 244
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أوًال معينة، مسبقة أحكام من ابتداءً الحديثة العصور يف الفلسفة مرشوع ويتحقق
بفكرة ببساطة البداية دون املنطقية واألنساق العلم نظريات من مجموعة عىل يقوم
أو الهندسة املرشوع أخذ ثانيًا محدد، شامل علم بعُد ظهر قد يكن لم إن شامل علم
يف نماذجها الفطرية لألفكار وكان مسبق، نقد أي دون مقبول كنموذج الرياضية الفيزيقا
مسبًقا مقرتح معياري لعلم نموذج كل الظاهريات رفضت وهكذا الهندسية، املصادرات
ثم العلوم، املنطق سبق الحديثة، العصور ويف أوًال.245 ويتأسس تدريجيٍّا، ينشأ أن دون
تم التي الشاملة الحكمة حافظت وقد الظاهريات،246 قدوم حتى ذلك بعد العالقة ُقبلت
وسقطت العلوم،247 لكل األساسية الوحدة عىل الحديثة العصور بدايات يف عنها البحث
والتي «التأمالت»، يف املرئية غري املسبقة األحكام بسبب الكوجيتو، محاولة محاولة، أول

األبد.248 إىل منها التخلص الظاهريات أخريًا استطاعت
فحص األوىل لحظتني؛ يف «للتأمالت» آفاق توسيع إذَن الرتنسندنتالية الظاهريات
الرتنسندنتالية التجربة نقد والثانية خاص، وضوح يف لألنا الرتنسندنتالية التجربة
كل احتواء أجل من اإلمكان قدر األوسع معناه يف «الكوجيتو» لفظ استُعمل لذلك ذاتها؛249
نقصت اآلتية: النتيجة إىل انتهى الكوجيتو يف التجربة نقد أن والواقع املتعددة، التأمالت
أي الكوجيتو؛ األنا يف معرفة كل وتأسيس العالم، وجود ونفي التجربة، من املطلقة البداهة
من استنباًطا العالم وثبت العالم، من كجزء الكوجيتو داخل األنا ثبت وقد أفكر،250 األنا
يفقد املرئي، بداهة بجوار سذاجة وبداهة عاٍل، قبيل بجوار ساذج قبيل ووضع الكوجيتو،
الظاهريات قدوم حتى الوضوح يف النقص هذا وظل لألنا، الخاص الرتنسندنتايل املعنى
لنتائج للظاهريات املتأخر االسرتجاع هذا يمنع ولم املطلقة، البداية نقطة استعادت التي
واآلخر صاعد األول خطني؛ يف فأكثر أكثر االتساع من الحديثة العصور ثنائية الكوجيتو

نازل.

.Méd. Car., pp. 6-7, 130-1 245

«التأمالت». وكذلك املنهج» يف «مقال كشهادة هورسل ويذكر .Log. For. Trans., p. 5 246

.Ibid., p. 7 247

.Ibid., p. 11, Er. Philo., I, pp. 4, 21, 275, 302, 305, 328 248

.Ego-Cogito األنا-الكوجيتو .Méd. Car., p. 25, 29-30 249

.Log. For. Trans., pp. 305–7 250
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العقالنية251 الصاعد: الخط (أ-أ)

الثنائية ورثوا أن بعد النهضة مرشوع الديكارتيون استأنف الديكارتي، الكوجيتو فشل بعد
تحويل يف القديمة العلم نظرية الصاعد الخط استمر مفتوًحا،252 فكٍّا الوعي جعلت التي
أساًسا يمثله الكوجيتو، من الخارجة والعقالنية الحديثة العصور يف رياضة إىل الطبيعة

املناسبة.253 وفلسفة الشاملة، والرياضيات امليتافيزيقية، الواحدية
يف الديكارتية الثنائية من خارجة الصاعد الخط يف امليتافيزيقية الواحدية استمرت
متضادان؛ شيئان عنها نتج والنفس البدن ثنائية أن فالواقع النازل؛ الخط مع تعارض
علم يف البدن إىل النفس رد والثاني امليتافيزيقية، الوحدانية يف النفس إىل البدن رد األول
عىل الكوجيتو، من الخارجة الثنائية خطى بني املسافة تقليل من وبدًال التجريبي، النفس
استطاعت وإذا األوروبي، الوعي يمثل الذي الفك انفتاح وزاد املسافة، اتسعت العكس
تحويل منوال وعىل ذاته، الطريق النفس اتبعت فقد الفيزيقا عىل السيطرة امليتافيزيقا
وقوع رضًرا؛ أكثر النتائج وكانت رياضة،254 إىل أيًضا النفس تحوَّلت رياضة إىل الطبيعة

الحي.255 املعطى ونسيان الصورية، النزعة يف الروح
عن بعيدة تبقى أن واستطاعت الهندسية، للروح طبًقا «األخالق» وعرضت
وهللا دقيقة، كمصادرات الالهوتي غري الوجود ووصف والالهوتية، الدينية املقتضيات
أو عقليٍّا الهوتًا أو كونيات أو وجود نظرية فقط «األخالق» ليست رياضية،256 كماهية
أنطولوجيات لتأسيس محاولة أول النحو هذا عىل وتمثل أنطولوجيا، أيًضا بل ميتافيزيقا،

شاملة.257

.Ex. Phéno., pp. 305–9 251

(١٦٣٨–١٧١٥م). ومالربانش (١٦٤٦–١٧١٦م)، وليبنتز (١٦٣٢–١٦٧٧م)، اسبينوزا سبب هو هذا 252

ومالربانش. اسبينوزا عىل ينطبق مما أكثر ليبنتز عىل ذلك وينطبق 253

والثاني كانط، األول مثل ذلك وبعد .Phäno. Psycho., p. 3 ولوك هوبز والثاني اسبينوزا، األول يمثل 254
.Ibid., p. 301 هيوم

.Er. Philo., II, p. 234 اسبينوزا هو هذا 255

.Ibid., I, pp. 188-9 256

.Ibid., p. 193, Phano. Psycho., p. 139 257
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نظرية يف السابقة نماذجها عىل التعرف يمكن الظاهريات يف البواعث وبتحليل
عقلية،259 ببواعث الوجدانية البواعث استكملت وقد الحديثة،258 العصور يف االنفعاالت
الذاتية باعث أيًضا هو بل الذاتية، باعث فقط ليس الظاهريات يف الباعث أن حني يف

التاريخ. غائية فيها وتوجد املشرتكة،
الوقوع ودون ذاته،260 يف وجود وليسمجرد موضوعي، واقع الظاهريات يف والجوهر
نفسه الفردي عقلية، وحدة تظل أن من بدًال الذاتية، أصبحت الطبيعة علوم «تموضع» يف

إليه».261 «املشار
«الرياضيات يف الذروة ويبلغ الصاعد، الخط يستمر امليتافيزيقية الوحدة إىل وباإلضافة
معيار عىل يقوم بل نفساني حادث مجرد ليس تجريبي علم كل أن فالواقع الشاملة»؛
نموذجه املعياري العلم ووجد كمعيار، لتأسيسالعلم دافًعا التأكيد هذا أعطى وقد مثايل،262
منطق لوضع الشاملة» «الرياضيات ظهرت حتى ناقًصا القديم املنطق وكان املنطق، يف
بالفيزيقا ارتبط كما بالحساب املنطق بربط صورية أنطولوجيا يقابل شامل، صوري
اإلصالح هذا وجوهر الحديثة،264 الفلسفة يف الصوري املنطق إصالح بدأ وقد والسياسة،263
العامة النظرية أصبحت التي القياسية األشكال نظرية يف الشاملة» «الرياضيات عن البحث
االحتماالت،266 حساب نظرية املنطق إىل أضيفت ذلك عن وفضًال الصوري،265 للِحجاج

.La Théoire Affective الوجدانية النظرية االنفعاالت، نظرية 258
ومن .Ideen II, pp. 2520–2 الحالة البواعث فقط تُذكر هوبز أو اسبينوزا عند االنفعاالت نظرية يف 259

.Ideen I يف يُذكرا لم واسبينوزا ليبنتز مثل الديكارتيني أن املالحظ
.Ideen III, p. 4 واسبينوزا ديكارت عند عقلية كوحدة الجوهر 260

.Toδe Ti إليه املشار 261
.Rech. Log. I, p. 278 النفسانية النزعة ضد وليبنتز ديكارت فلسفة حصيلة هي وهذه 262

.Er. Philo., I, pp. 29–405 263

.Rech. Log. I, p. 40 ليبنتز اإلصالح بهذا قام 264

األشكال ونظرية ،Speciosa Generalis العامة واألنواع Ars Combinoria العالقات منطق وينتمي 265

Argumentsالصوري الحجاج الشاملة» «الرياضيات إىل أيًضا .Doctrina de formis abstracta املجردة
.en forme

Les Nouveaux Essais, الجديدة»، «املحاوالت ليبنتز أعمال من هورسل يذكر .Ibid., pp. 238–41 266

ليبنتز عمل بولزانو استأنف وقد .Math. Schriften, Ed. Peretz وأيًضا ،Opp. Philo. Ed. Erdmann
ثرائه. كل من االستفادة دون
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«الرياضيات نموذجه شامل علم عن البحث يف النهضة مرشوع الظاهريات واستأنفت
توضح وهي خالصة، نظرية أهمية لها كانت ولكن للمنطق تقنية فقط تكن ولم الشاملة»،

الرتنسندنتالية.267 املبادئ نسق
وعادت الحديثة،268 للعصور الريايضكمرياث املنطق ميدان الظاهريات واستكشفت
كتحليل الشاملة»،269 «الرياضيات يف القضايا منطق يف القدماء أبرزها التي الشكل فكرة
تستعيد الصورية،270 الرياضيات مع القديم القياس منهجية تقنية جامًعا متسع،
فلسفية، أيًضا بل رياضية أو منطقية فقط ليست اهتماماتها أن لتبني املرشوع الظاهريات
الصورة بسبب املرجوة، نتائجه إىل الشاملة الرياضيات دافع بعد املرشوع هذا يؤدِّ ولم
الرياضيات تستِطع لم ذلك ومع الحديس،271 الرتاث سيطرة بسبب الخالصة الفارغة
بعد.272 أتى قد يكن لم عرصالظاهريات إن إذ الرتنسندنتايل؛ اإلشكال إىل الوصول الشاملة
إىل الوصول دون العميل املعريف املستوى عىل االكتشاف» «منطق فكرة زالت وما
كل من بالرغم الشاملة، وللرياضيات معياريٍّا،273 علًما باعتباره الخالص املنطقي املستوى
التنظيم رسالة للمعرفة، القبيل والتأسيس النفسانية النزعة عن االنفصال مثل مميزاتها
أنطولوجيا تصبح كي الشاملة» «الرياضيات دفع الظاهريات تريد للمعرفة.274 العميل
يف رياضية صياغة أول لها كان شامل كعلم الصورية األنطولوجيا أن صحيح شاملة،
والتمييز «املونادولوجيا»، يف ميتافيزيقية أخرى صياغة وجدت ولكنها الشاملة، الرياضيات
الخارجي التطور تتجاوز التي العالم وصورة الخامل، والشعور اليقظ الشعور بني
الصورة هذه روًحا، أي للشعور؛ أسمى فعًال تصبح والتي الداخيل، النضج إىل للوصول
اآلخر مع ويكوِّن «موناد»، فرد جوهر أنا كل الحديثة،275 العصور من مستعارة كلها

.Log. For. Trans., p. 24 267

.Ideen III, p. 57 ليبنتز عند مستقلة الدائرة هذه 268

.Log. For. Trans., p. 70 269

.Ibid., pp. 102–5 270

.Ibid., III, 126 271

.Ibid., p. 345 272

.Rech. Log. I, p. 32 ليبنتز فكرة .Ars Inventive االخرتاع فن 273

.Ibid., p. 241 274

.Ideen I يف اسبينوزا وكذلك كلية ليبنتز ويغيب .Ideen II, p. 108 ليبنتز من مستعارة الصورة 275
.Involution الداخيل النضج .Evolution الخارجي التطور
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مستحيلة، إمكانية أو مشرتكة، إمكانية إما العوالم وتكثر «املونادي»، الفردة الجواهر عالم
وعىل األخرى،276 «املونادات» الفردة الجواهر وجود أنماط البداية منذ األنا وجود ويحدد
الجوهر «موناًدا»، فرًدا جوهًرا املعياري مالئها يف األنا تُعترب الخالص، األنا علم مستوى
إىل وبالنسبة نفسه، إىل بالنسبة نفسه، مع املتطابق األنا-القطب هو إذَن «املوناد» الفرد
«املونادات» الفردة الجواهر نظرية وترد القصدية،277 الحياة يف أنا-قطب أيًضا هو آخر.
يف سابق كنموذج نظرية أهم وهي األنا،278 إىل أي «املوناد»؛ الفرد الجوهر إىل وجود كل
نظرية تصبح أن «املونادولوجيا» الفردة الجواهر نظرية تستِطع لم ذلك ومع التاريخ،279
بذاته» املستقل افرتاض«العقل يكن ولم تماًما،280 التجريبية تنهزم لم لذلك ترنسندنتالية؛

كافيًا.281
الطبيعة لعلم نظرية امليتافيزيقية، الداللة هي «املونادولوجيا» الفردة الجواهر نظرية
فردة جواهر نظرية وهناك والالهوتية، الدينية الحقيقة مع مصالحة يف ريايض كعلم
«املونادولوجيا» وتظل رياضية، أهمية وليست الهوتية أهمية لها أخرى «مونادولوجيا»
الحالة ومعطياته الخالص الشعور مليدان املحكم والعلم النسقية الفكرة عن بعيدة األوىل

فيه.282
أتت فقد للتجريبية، النازل الخط تجاه ساكنًا للعقالنية الصاعد الخط يظل ولم
وتأسيس والحساب، الهندسة ولتوحيد التجريبية أمام الطريق لسد الشاملة الرياضيات
الحديثة العصور يف الواقعة وحقيقة العقل بنيحقيقة التمييز وكان صورية،283 أنطولوجيا
الرضورة تاركًة النفسية الذاتية الرضورة اختارت التي النفسانية النزعة ضد موجهة

إمكانية .Compossible مشرتكة إمكانية .Monade فرد جوهر أو موناد .Méd. Car., pp. 119-20 276

.Uncompossible مستحيلة
.Med. Car., p. 57 ليبنتز من مستعار «موناد» لفظ 277

.Er. Philo., I, p. 75 ديكارت كوجيتو خالل من ليبنتز «مونادولوجيا» تفسري أعيد ثَم ومن 278

.Ibid., p. 196 279

.Ibid., p. 226 280

.Ibid., p. 379 281

.Er. Philo., I, p. 154-5 لربكيل والثانية ليبنتز، «مونادولوجيا» األوىل 282
.Krisis, p. 56 283
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القطيعة مصدر الوقائع وحقيقة املثالية الحقيقة بني التمييز وكان املثالية،284 املوضوعية
حني يف اإلحساس يف غريبًا «األنا» ويكون الحديثة،285 العصور يف املتعارضني الخطني بني

الفكر.286 يف نفسه إىل قريبًا يكون أنه
الفلسفة يف دراسة األقل وهي العقالني،287 الخط يف أيًضا املصادفة فلسفة وتوضع
برصاحة املصادفة فلسفة فيها، النظري االهتمام غياب بسبب ربما الكوجيتو من الصادرة
تطلب ولو الشاملة، والرياضيات امليتافيزيقية الواحدية من أكثر عقالني الهوت ووضوح
الروح بعلم ترتبط املصادفة فلسفة فإن للطبيعة، والثاني للروح األول علمني، كوجيتو

الطبيعة.288 علم جانبًا تاركة وبالدين

التجريبية289 النازل: الخط (أ-ب)

وله التجريبية، هو األول التيار معارضة يف بل مواجهة يف األوروبي الوعي يف الثاني والخط
النفسانية النزعة الطبيعي، االتجاه الطبيعية، النزعة التجريبية، املوضوعية، عديدة: أسماء
عرص ثنائية يف ويتمثل النازل،291 التوجه نفس إىل التسميات هذه وتشري إلخ.290 …

الخط؟ هذا مصدر هو فما الكوجيتو، من خاصة النهضة

ضد ثم ،Sigwart سيجوارت ضد موجه تمييز وهو .Rech. Log. I, pp. 146-7 ليبنتز من التمييز 284
.Ibid., pp. 203-4 هيوم

.Er. Philo., I, p. 178 الثانية ولوك األوىل، ليبنتز يمثل 285
.Ibid., p. 196 لليبنتز األفكار هذه 286

.Krisis, p. 85 الخط نفس عىل أيًضا فولف ومدرسة وليبنتز واسبينوزا مالربانش إىل اإلشارة 287
.Er. Philo., I, pp. 188-9 288

.Ex. Phéno., pp. 310–22 289

.Naturalisme الطبيعية النزعة .Objectivisme املوضوعية 290
ومن .Ideen III Nachwort, p. 155 مل حتى لوك من اإلنجليزية التجريبية النزعة الخط هذا يمثل 291

–١٧١١) هيوم حتى (١٥٨٨–١٦٧٩م)، هوبز من ابتداءً اإلنجليزية التجريبية تحليل تم الزمانية الناحية
(١٥٦١–١٦٢٦م) بيكون بدأ وقد (١٦٨٥–١٧٥٣م). وبركيل (١٦٣٢–١٧٠٤م) بلوك مروًرا ١٧٧٦م)،
الحارض العرص يف (١٨٠٦–١٨٧٣م) مل وحوَّله (١٦٤٣–١٧٢٧م)، نيوتن نموذجه وكان التوجه، هذا
ممثًال (١٧٩٨–١٨٥٧م) كونت أوجست يذكر كما نفس. علم إىل (١٨٣٢–١٩٢٠م) فوند وحوَّله كمنطق،

الفرنسية. للوضعية

275



الظاهريات تأويل

الطبيعة لتحويل كمثل بساطته، يف الجاذبية، قانون يف للعلم األعىل املثل يوجد أوًال،
نهائي ال عدد من جزء وهو نظري، وكقانون التجريبي امليدان يف صادق وهو رياضة، إىل
كان وما أنثروبولوجية، نزعة كل ضد للقانون مثايل بوجود ويشهد املماثلة، القوانني من
للجاذبية قانون إىل يتحول أن قبل صحيًحا يكون أن الجاذبية صيغة عن يعرب الذي للحكم

صدقه.292 من والتحقق
ولكنه املوضوعية عىل الحصول أراد معاكسة، نتيجة رياضة إىل الطبيعة لتحويل وكان
النظرية هذه فهم أعيد وقد الخاصة، الحسية للصفات الخالصة الذاتية يف نظرية أصبح
وللعالم املحسوسة املرئية للطبيعة العيانية الظواهر ملجموع الذاتية يف كنظرية بعد فيما
يبحث معه، وبالتفاعل الصاعد الخط مقابل يف النازل الخط يتحدد وهكذا عام،293 بوجه

الخالصة. التمثل ذاتية يف العالم هذا ويجد قانون، إىل رده ضد العياني العالم عن
لعلم الصوري املعنى بدأ رياضة، إىل الطبيعة تحويل من وبالرغم اللحظة، نفس ويف
يف األقىص الحد إىل ُدفع ثم الجرب،294 رحم يف قبل من ُوجد فقد مشكلة، يصبح الطبيعة
التقنية، يف للطبيعة الريايض العلم من املعنى تفريغ إىل انتهى ثم الشاملة، الرياضيات
الطبيعة، لعلم األسايس املعنى وهو الحي، املعطى نسيان أصبح حتى التفريغ هذا زاد وقد
معنى لنتائج قاتل فهم سوء وحدث الشعوري، املعطى تماًما واختفى الحي العالم ونيس
أدى مما الحسية؛ الصفات بني كرابطة الذاتية يف العكسية النتيجة هذه وتوجد الرياضة،
نسيان ضد فعل رد إذَن التجريبية النزعة هذه كانت التجريبية،295 النزعة إىل بعد فيما
القبيل، الطريق البعدي الطريق وأغلق رياضة،296 إىل الطبيعة تحويل عملية يف الحي العالم

ُمدَرك. كعالم العياني العالم إثبات وأسس

.Rech. Log. I, pp. 68, 77-8, 138, 235 نيوتن حالة هي هذه 292

هوبز عمل هو الذاتية يف نظرية إىل تحولها أن حني يف جاليليو، عمل من رياضة إىل الطبيعة تحويل 293

النفس علم يف (هوبز-لوك) والنازل (اسبينوزا) الصاعد الخطني هذين ظهور موضوع ويف .Krisis, p. 54
.(Phäno. Psycho., p. 3, 52, 309, 350 (انظر

.Viète (1540–1603) فيت هو هنا واملقصود .Krisis, p. 42–5 294

.Vidage de sens, Sinnentleerung املعنى تفريغ .Ibid., p. 54 تجريبي أول هوبز يُعترب 295
.Ibid., p. 54 296
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النزعة تطور ينتهي إذ عديدة؛ مربرات له نازل بخط التجريبية النزعة تشبيه إن
هذه تجاوز تم وقد الخارجية،297 والتجربة الداخلية التجربة بني تواٍز إىل التجريبية
يف وبالتايل الطبيعي؛ االتجاه يف نفسها هي وقعت التي الحالَّة املثالية من بنوع الثنائية
ميتافيزيقية معرفة نظرية يف التجريبية النزعة ذروة وتبلغ الخيال، ويف الثنائي النفس علم
تجريد يف العامة للتجربة نظريٍّا بعًدا أعطت التي املزدوجة» «النظرية نظرية يف خاصة
تهدف كانت التي النفس علم ثنائية تجاوز النظرية هذه تستِطع لم ذلك ومع مزدوج،
قويت إنها بل تجاوزها، يمكن ال عقبة الكوجيتو يف الحالة الثنائية ظلت وهكذا إليها،
عملية يف النفس إىل البدن رد الكوجيتو، يف والبدن النفس ثنائية وبعد يوم، بعد يوًما
االتجاه يف إليه ُرد ثم البدن، موازاة يف النفس ُوضعت ثم رياضة، إىل الطبيعة تحويل

الطبيعي.298
معرفة، نفسونظرية علم إىل تحويلها يف الكربى وأهميتها شك،299 التجريبية والنزعة
النزعة عديدة؛ أشكاًال تطورها يف التجريبية النزعة أخذت فقد للذهن، نقد صورة يف

التجريبي.300 النفس وعلم الذاتية، واملثالية الطبيعية، والنزعة الفيزيقية
العقالنية لديها وكان فيزيقي، كنسق نفسها تثبت أن الفيزيقية النزعة أرادت أوًال:
األجساد عىل تحتوي للطبيعة، مغلقة كمنطقة النفس واعتربت كنموذج، الفيزيقية
هذه يف يتحكم الذي هو ومنهجها الطبيعة علم نموذج وكان البرشية، واألجساد الحية
للنفس،302 طبيعيٍّا علًما كان خالًصا، استقرائيٍّا منهًجا النفس علم وتبنى املنطقة،301
الحديثة العصور كوجيتو ُفهم وإذا النفس، لعلم كامل كنموذج الطبيعة علم وأخذ
وتجد النفيس، التوازي يسوده ذاتي مظهر مجرد إىل تحول قد فإنه روحي كجوهر

.Fiction الخيال .Krisis, pp. 23-35 وهيوم وبركيل بلوك مروًرا فوند حتى هوبز من التطور هذا 297

.Deux Points de visage Gesichtpunkt املزدوجة النظرة
وهيوم. بركيل عند حدث ما وهذا 298

.Krisis, pp. 85-6 بهوبز يتعلق واألمر 299

هيوم. عند والرابعة بركيل، عند والثالثة لوك، عند والثانية هوبز، عند األوىل 300
.Krisis, pp. 63-4 هوبز موقف هو هذا 301

.Er. Philo., I, p. 88 302
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الحديثة التجريبية النزعة هذا،303 املادي النفس علم يف جذورها الحديثة العصور مادية
القديم.304 العرص يف املادية واالسمية الشك مرياث هو

فرق وجود من بالرغم اإلدراك مادة مع املدَرك اليشء بني الفيزيقية النزعة وتوحد
من مركب مجرد الثاني بينما البداهة، يف كيل كمعًطى لليشء وصف األول بينهما؛ كبري
وجود له كان العالم وال فعيل، وجود للفكرة يكن فلم وجماعية؛305 فردية حية انطباعات

السواء. عىل والواقع للعقل مزدوج تدمري هناك كان فعيل،
األسايس القانون وهو البواعث، مستوى عىل التجريبية النزعة تتأسس ذلك ومع
الباطني اإلدراك ويف العقلية،306 النزعة من قريب الناحية هذه من وهو الروح، لعالم
يف كُرًؤى االستبطان يف يعطي أصيل،307 كمعًطى يُعترب اإلدراك، ملادة — التفكري —
النزعة ذلك ومع القديمة، الذكريات باستدعاء أو الحالية الذكريات يف اآلخرين، حضور
التوجه فقط ينقصه كان الحديثة،308 العصور نفيسيف لعلم تخطيط أول هي التجريبية

ترنسندنتالية. فلسفة يصبح كي النظري
وتنظم الحسية، املادة عليها تُنقش بيضاء صفحًة النفس الطبيعي االتجاه يعترب ثانيًا:
الوضعية الحسية النزعة كانت الطبيعة، يف الجسدية الحوادث مثل كانت نحو أي عىل
أشبه النفس كانت الطبيعي.309 التوجه ذات الفيزيقية النزعة لهذه الحتمية النتيجة
الذهن يف «مقال ويُعترب جديدة،310 حسية مادة نواة فيها تتَّضح مظِلمة غرفة أو بمكان
عىل معتمدة الحديثة العصور يف الحسية للنزعة الرئييس العمل اآلن حتى اإلنساني»
مستحيًال، نفسه الفلسفي الخطاب كان النفسية، املعرفة نظرية وعىل الداخلية التجربة
ووضع األوىل، إىل الثانية رد تم الخارجية والتجربة الداخلية التجربة بني التوحيد وبسبب

.Ibid., pp. 94, 301 303

.Sensation حيس انطباع .Percéption إدراك .Ibid., p. 127 304

.Ibid., p. 151 305

.Ideen I, p. 222 املستوى نفس عىل واسبينوزا هوبز وضع لذلك 306
.Ibid., p. 39 لوك إىل للتفكري بالنسبة واإلشارة 307

.Esquisse تخطيط .Krisis, pp. 64, 91 لوك موقف وهو 308

.White Paper, Tabula Rasa بيضاء صفحة .Krisis, pp. 64, 91 لوك موقف هو هذا 309

.Ibid., p. 355 310
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التكويني النفس علم يف النفس علم تاريخ ن وُدوِّ اإلحساس، قانون النفيس التوازي
األخالق علم تصور وتم النشوئي، التاريخي باملنهج اإليضاح منهج وأُلحق (النشوئي)،

نفس.311 علم أنه عىل باملثل
الحسية» «املادة بني الحسية املادة يف خلط يوجد التجريبي، النفس علم منذ وهكذا
ينشغل لم لليشء،313 صفة الثانية بينما حيس، طابع ذات األوىل الحسية»،312 و«الفكرة
النفس علم يف اإلحساس نظرية وخلطت السلبي،314 الشعور بسلبية إال النفس علم
كالهما ويخضع الثانية،315 إىل األوىل ًة رادَّ الحسية املادة مع الحسية الصفة التجريبي

«امليكانيكا».316 اآليل العلم لقوانني
ذاتية يف موضوعاته ووجد الطبيعة،317 علم من نموذجه التجريبي النفس علم اتخذ
ومختلطة؛ منهجية ال طبيعية وبنزعة بالسطحية اتسم وقد الطبيعة، لظواهر ظاهرية
والرياضة، للفيزيقا غامض تمثل لديه كان الخيايل، النفس علم إىل النهاية يف أدى مما
علم طريقة عىل املعرفة فيه تلعب الذي والتاريخي االجتماعي العالم يف أهميته وتكمن

ثانويٍّا.318 دوًرا الطبيعة
مثلت إحساسات، مجرد إىل الطبيعة ظواهر رد من وبالرغم النفيس، األقنوم وضد
العامة، املوضوعات ترفض كانت ذلك ومع العقالنية، من قبًسا املجردة األفكار نظرية
يكن فلم واملوضوع، الحي واملعطى واإلحساس والتمثل اإلدراك بني الفكرة يف وتخلط
مثاليٍّا،319 موضوًعا تكون أن النوعية الصورة أو العموم وجه عىل املثلث باستطاعة

.La Psychologie génétique (النشوئي) التكويني النفس علم .Er. Philo., I, pp. 75-6, 87-93 311

.Aistheta Idia الحسية الفكرة .Aistheta xoina الحسية املادة 312
Er. Philo., I, هامشية مالحظة .Krisis, pp. 27-8 النفس علم من النوع هذا ابتدأ الذي هو لوك 313

.pp. 93–111
.La Conseience réceptive السلبي الشعور .Réceptivité السلبية .Er. Philo., II, p. 141 314

لوك. إىل هنا واإلشارة ،Krisis, p. 27 315

.Er. Philo., II, pp. 93–101 316

.Krisis, p. 119 ونيوتن لوك بني العالقة هي هذه 317

.La Psychologie-Fiction الخيايل النفس علم .Ibid., p. 447 وبويل لنيوتن شخصيٍّا صديًقا لوك كان 318

Rech. Log. II, Rech. II, لوك ضد كليًة ه موجَّ منطقية» «بحوث من الثاني املبحث من الثاني الفصل 319
.L’hypostase األقنوم .pp. 147–64
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املوضوع والنفسغاب البدن بني للتميز طبًقا اإلحساسوالتفكري بني التمييز من وبالرغم
والتمثالت السابقة التجارب من املستنبط التصوري التمثل بني التمييز وغاب املثايل،320
املجردة، األفكار نظرية أدت وقد السابقة.321 التجارب يف أسسها لها التي التصورية
جديًدا نوًعا جعله درجة إىل عقيل علم قيام إمكانية إىل التجريبية، النزعة مجموع مثل
العلم، إمكانية إنكار القديم، العرص يف الحال كان كما ا عامٍّ الشك يكن لم الالأدرية. من

التصورات.322 وتكوين التمثل عىل اإلنساني العلم إقامة عىل اقترص بل
الحسية نزعتها بسبب العامة األفكار نظرية منذ تماًما املعرفة نفس علم فشل وقد
وهبطت الرتنسندنتايل، والبحث النفيس البحث بني التمييز تستِطع لم إذ املتناقضة؛
مادة الحسية النزعة وتبنَّت األنثروبولوجي، النفس علم مستوى عىل الرئيسية املسائل
املثالية من النوع هذا الخارجية،323 والحساسية الداخلية الحساسية فيها تختلط بسيطة
للمعرفة طبيعية النفسكنظرية علم تأسس املرفوضة،324 الواقعية من تناقًضا أقل ليس
علم عىل قائًما النفس علم من جديًدا نوًعا كان الفيزيقي،325 النفيس وعىل الفيزيقي عىل
الذاتية يف البدن وترك تماًما، الخالص األنا اختفى السابقة، الثنائية نتيجة الطبيعة
وأدى البدن، إىل النفس لرد التجريبية للنزعة سمح مما الطبيعة؛ يف الرتنسندنتالية
يف نفسية نظرية التجريبية النزعة اعتبار إىل املعرفة ونظرية النفس علم بني التوحيد

املعرفة.326
فأكثر، أكثر النازل الخط يف أيًضا الكوجيتو يف الحالة الطبيعية النزعة واستمرَّت
وببساطة فقط األنا وأخذ الكوجيتو، فلسفة يف القوسني التجريبي النفس علم رفع
وأصبح النفس، مضامني األفكار وكونت وملكاتها، أفعالها يف بذاتها مكتفية كنفس

.Ibid., Rech. III, pp. 270-1 320

.La Philo. Se. Rig., p. 76 321

.Krisis, p. 88 لوك حالة هي هذه 322

عند الكاملة صورتها لوك عند الحسية النزعة وجدت وقد .Log. For. Trans., pp. 21, 284–9, 368 323

ومل. هيوم
.Ibid., p. 306 324

.Krisis, pp. 86–8 بلوك هنا األمر يتعلق 325
.Er. Philo. I, p. 85, Phäno. Psycho., p. 30 326
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لقوى بالنسبة وتكوينها نشأتها يف األفكار تحليل وتم تماًما،327 مغلًقا الخارجي العالم
وتكوينها، نشأتها عن تندُّ التي الحسية املادة من العوالم هذه كل تشكِّل تكن ولم النفس،
يكون أن دون الشعور، يف إدراك كل كان مشكلة. أيَّ الطبيعية، واألبدان العواطف
من «األفكار بعد، فيما القصدي النفس علم ظهر ثم نفسه، اإلدراك هو أوًال، الشعور

الكوجيتو.328 فلسفة إىل عودة ليمثِّل أفكار»، هي حيث
أدري «ال باعتباره الحيس النفس علم يف الكوجيتو، مرياث الجوهر، ُوصف وقد
اإلحساسات وحدية أنا يف الوقوع ثم العقالني الرتاث يف انقطاع فحدث هو»،329 ما
البحث أيًضا الكوجيتو أراد وإذا املوضوعي، العالم يف الكوجيتو ووضع الداخلية،330
إىل املسألة ناقلًة اليشء، نفس أيًضا التجريبية النزعة فعلت املوضوعي، الشامل عن
األصيل املعطى، الحدس، البداهة، خصائصه: منه انتزعت ثم الخالص، الشعور مستوى
النقدية،332 الفلسفة نشأة سبب بعُد فيما للمعرفة النفسية النظرية تصبح ثم إلخ.331 …
استمر ذلك ومع العقيل،333 النفس علم من آخر نوًعا الداخلية التجربة نفس علم أثار وقد
يدور العالم الفاعلة الذاتية وجعلت الداخلية، والتجربة الخارجية التجربة بني التوازي

مغَلقة.334 دائرة يف
مشوبة زالت ما املعرفة يف لنظرية محاولة أول التجريبية النزعة تتضمن ذلك، ومع
ساذجة، (دوجماطيقية) قطعية ظلت الكوجيتو، يف الحال هو كما وامليتافيزيقا بالالهوت

مفرغة.335 دائرة يف تدور

.Krisis, pp. 86-7 لديكارت بالنسبة بلوك هنا األمر يتعلق 327
التكوين أو النشأة .Cogitations األفكار .Phäno. Psycho., p. 3 ،Ibid., p. 118 هامشية مالحظة 328

.Cogitata qua Cogitata أفكار هي حيث من األفكار .Les Affections العواطف .La Génèse
.Je ne sais quoi هو» ما أدري «ال 329

.Krisis, p. 448 لديكارت بالنسبة بلوك هنا األمر يتعلق 330
.Er. Philo., pp. 75-6 331

.Krisis, pp. 120, 205 بكانط عالقته يف لوك عند النفس علم هو هذا 332

.Ibid., pp. 211, 235 333

.Ibid., p. 265 334

.Ibid., p. 86 الالهوتي النفس علم يف أيًضا كمربدج أفالطونية ظلت .Er. Philo. I, pp. 70–7 335
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الصفات إثباتها يف قوتها الحسية التجريبية النزعة من القريبة الذاتية للمثالية ثالثًا:
البذرة وهو االمتداد، «بأن العلم يف املدعاة الفيزيقية» «الحقيقة عىل واعرتضت الثانية،
الصفات دون فيها التفكري يمكن ال األوىل، الصفات ولكل الجسمية للطبيعة الفكرية
املادة إىل الطبيعية التجربة يف تظهر التي الجسمية األشياء رد تم وقد الثانية».336
املادة بهذه شبيهة نتائج إعطاء عىل القادر املنهج االستقراء واعتُرب املركبة، الحسية
داخل العقيل العلم تصورات تكوَّنت ثَم ومن األفكار؛ تداعي طريق عن تكوَّنت التي
لذلك تناقض؛338 الحسية النزعة الذاتية، املثالية منظور ومن الحسية،337 املعرفة نقد
تتأسس التي املثالية فإن ثَم ومن الرؤية،339 بنظرية التجريد لنظرية التوازن إعادة تم
تعترب إذ التجريبية؛340 النزعة إىل تنتمي (الرؤية) اإلدراك أو (اإلحساس) التجربة عىل
االنطباعات من النفس تعترب املثالية أن حني يف حسية، مادة األجسام عالم التجريبية
كل ووجد التجريبية،341 املثالية من النوعني عىل فعل رد النقدية املثالية وكانت الحسية،

التجريبية.342 املثالية تأويالت يف أساسه بعُد فيما الحيس النفس علم
وجود أن من بالرغم ذاتي حواس خداع إىل كله العالم الذاتية املثالية حولت وقد
الوجود الذاتية املثالية يف املعنى»،343 «عطاء ب إال يوجد ال تماًما، رشعي وجود العالم
التجريبية من نوع الذاتية املثالية للمعنى،344 كعطاء واحدة واقعة توجد يفحنيال مدرك،

اإلحساسات.345 يف القارة

.Ideen I, pp. 128-9 لربكيل االعرتاض 336
.Krisis, p. 89 مًعا ولوك بربكيل هنا األمر يتعلق 337

.Er. Philo. I, pp. 113–5 338

.Ibid., p. 134 339

.Krisis, pp. 91–3, 99, 194, 198, 272 املستوى نفس عىل بركيل ومثالية هيوم مثالية ُوضعت 340

.Ibid., pp. 202, 212 341

.Ibid., p. 234, Er. Philo. I, pp. 157-8, 173–5, 181 342

.Ideen I, p. 184, ER. Philo, II, p. 215 بركيل بمثالية دائًما األمر يتعلق 343
.Valide رشعي صحيح .Krisis, p. 92 344

.Donnation du sens املعنى عطاء .Illusion حواس خداع .Ideen I, p. 342, 183–6 345
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تنكر إذ هباءً؛ الجهد ضاع ولكن مثالية، نظرية من لالقرتاب كبري جهد وبُذل
وكان والداللة،346 العالمة بني بالخلط املثايل املوضوع أيًضا التمثييل التمثل نظرية
يف مستقل موضوع املثايل املوضوع أن ومع تجريبي، طابع املقدمة الهندسية للحجج
«مونادولوجيا»،348 الذاتية للمثالية وكانت مثاليته،347 فقد أنه إال التجريبية أشكال كل
النظام، هذا «هللا» خلق وقد ارتباطية، استقرائية بقوانني اآلخر اليشء مع ينظم يشء كل

حلول. أنها عىل املفارقة فهمت وبالتايل
الحالَّة الفلسفة وهي متشابهة، التجريبي النفس وعلم الذاتية املثالية نتائج كانت
عادية،349 انتظار لحظات مجرد إىل الطبيعة يف العلية وُردَّت املادي، العالم ن تكوِّ التي
الذاتية فهم سوء هي النفس علم يف الفيزيقية الطبيعية النزعة يف صعوبة أول وكانت

الوصفي،351 النفس علم من أقل كله التجريبي النفس علم وظل الفاعلة،350
إفالًسا وأصبح للمعرفة، وظيفية نظرية إىل بعد فيما التجريبي النفس علم تحول
إىل للوصول صحيًحا فلسفيٍّا باعثًا يخفي الشك تناقض وكان للفلسفة،352 حقيقيٍّا
العالم.353 هذا تقدم أنها الجاذبية لقوانني املوازية االرتباط قوانني وزعمت املوضوعية،
مقوالت وكل والعلم، للفلسفة إفالس املعرفة، يف خيالية نظرية التجريبي النفس علم رابًعا:
يف كله فالعالم األفكار؛ وتداعي الحال االرتباط قانون يف أصلها لها خيالية املوضوعية
مجرد الخالص والنموذج والقيمة واملعرفة العقل فإن وبالتايل خيال، مجرد «املقال»
ال اتجاه وكل الخالصة، وحدية األنا إنها املوضوعية، للمعرفة إفالس وهو خياالت،354

Rech. Log. II, Rech. II, هذه بركيل نظرية ضد ه موجَّ الثاني املبحث من الخامس الفصل كل 346

.pp. 209–16
مًعا. وبركيل لوك ضد ه موجَّ Rech. Log. II, Rech. III, pp. 17–1 347

كان .Er. Philo. I, pp. 152–7 وفيلونوس» هيالس بني «حوار يف املونادولوجيا هذه توحيد 348

الوقت. نفس يف والدين والالهوت والرياضة الطبيعة علم سمات ليبنتز عند للمونادولوجيا
.Er. Philo. I, pp. 141, 150–2 349

.Krisis, pp. 68-9 وهيوم بركيل فهم بسوء األمر يتعلق 350
.Phäno. Psycho., pp. 287, 328 351

.Krisis, pp. 88–91 هيوم خاصًة بربكيل هنا األمر يتعلق 352
.Ibid., pp. 91–3 353

اإلنساني». الفهم يف «مقال الشهري هيوم كتاب هو املقال 354
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الدافع يوجد للشك املناقض االتجاه يف ذلك ومع التجريبية، من يخرج شك أو عقيل
ترنسندنتالية موضوعية كل التجريبية ترد املوضوعية.355 إلدراك أصلية لفلسفة الخفي
مفارقة هي التجريبية حلول عقليٍّا. تربيره يتم أن دون النفس، علم يوضحه خيال إىل
مستوى فهبط الحس، وبُعضو باملنبه، اإلنسانية، بالطبيعة بالعادة، تتم ألنها خالصة؛
الخياالت.356 إىل األفكار مستوى وهبط الحسية، االنطباعات إىل املفارقة املوجودات
اإلحساسات من عيل كمجموع قبل من اعتُرب ولكنه املظهر، إثبات يف بداهة توجد صحيح

الشك.357 إىل يؤدي مما
وبالرغم منطقية».358 «بحوث يف املنقوضة النظريات بني من التجريد ونظرية
واحد، الجوهر فإن النظرية لهذه املتعددة األشكال بني يوجد قد الذي االختالف من
ولم العامة،359 األفكار مواجهة يف وضعت نظرية وهي التمثييل، التمثل يف العموم يوجد
التحليل حل وقد االرتباط، عىل قائًما معينًا نفسيٍّا تعميًقا املجردة األفكار نقد يتجاوز
يُحل وظيفي سؤالني؛ إىل ردها بل الداللة، تحليل محل لألفكار التكويني النشوئي
كل للمعرفة املثايل املوضوع نفي يضع وباختصار، باالرتباط. يُحل وانتقائي بالعادة،
املوضوع بني التوحيد ذلك عىل والدليل النازل، الخط نفس عىل التجريبية النظريات

الثاني.360 إىل األول رد ثم الحسية، واالنطباعات
الظاهريات يف رئييس واالرتباط السلبي، التكوين مبدأ االرتباط الظاهريات وتعترب
للتصورات طبيعيٍّا تشويًها إال ليست التجريبية يف االرتباطية والقوانني الرتنسندنتالية،
يستحيل بدونها فطرية قبلية منطقة إىل االرتباط يشري املطابقة، والصحيحة القصدية
عن التجريبية النزعة تتحدث املنطقي الفكر اقتصاد مبدأ شعار وتحت األنا.361 وجود

.Krisis, pp. 88–93, 199, 235, 265, Er. Philo. I, pp. 102, 135 355

.Idee der Phäno., p. 20 356

وأرسطو. هيوم إال يذكر ولم .Er. Philo. II, pp. 472–78 357

Rech. الثاني املبحث يف الخاص الفصل كل موضوع وهي بركيل، استعادها لهيوم التجريد نظرية 358

.Log. II, Rech. II, pp. 220–51
والتجريد بركيل، عند Répresentation répresentative التمثييل والتمثل لوك، عند العامة األفكار 359

هيوم. عند
.La Philo. Sc. Rig., pp. 90–2, Log. For. Trans., p. 229 360

.Méd. Car. p. 68, Rech. Log. I, pp. 92-3 361
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أساسنفيس، االنسجام ولهذا أفكارنا»؛ وتتابع الطبيعة بنيمسار املسبق «االنسجام مبدأ
اآلخر.362 إىل أحدهما رد إىل الوقائع» و«مواد األفكار» «عالقات بني التمييز وينتهي

ضد ذلك بعد تتجه ثم جذريٍّا، شكٍّا وليست املعنى، يف وخلف تناقض والتجريبية
ثَم ومن خياالت؛ بأنها اتهامها ومحاولة والفيزيقا، الرياضيات وهي العقالنية، «َرِحم»
قبيل بتربير يُقرُّ ألنه تناقض وهو العقل، ونفي األبد،363 إىل جذوره من العلم مثال نزع
معتدلة، تجريبية اعتباره يمكن لذلك النفسانية؛ النزعة عىل ذلك مع القائمة للمعرفة
هو ثاٍن ودليل الوقائع»،364 و«أمور األفكار» «عالقات بني التمييز ذلك عىل والدليل

األفكار،365 وتتابع الطبيعة مسار بني القائم املسبق االنسجام
نفسها وضعت ما إذا حتى الوقائع،366 علوم مستوى عىل نفسها التجريبية وتضع
وتدعي العالم،367 لهذا تنىساألساسالرتنسندنتايل فإنها الحي، املعطى عالم مستوى عىل
محل األفكار عالقات وتحل نفسية،368 كتكوينات فهًما أكثر الوقائع» «مادة تجعل أنها
دون استقرائية تجريبية موضوعية أيًضا التجريبية تقدم املثالية، والقوانني العالقات
النفس علم ذروة «املقال» ويمثل املعرفة،369 لعلم الرضوري النظري للجانب اعتبار أي
اهتمامات األخرى للبحوث أن حني يف خالص نظري اهتمام له بحث أنه ميزته الحيس،
بردٍّ وتقوم حالَّة، طبيعية كنزعة جذرية األكثر النفسانية تظهر وأخريًا دينية،370 سياسية
االستقرائي التجريبي املنهج وينكر خالص.371 حيس كانطباع وتبقى فرد، لكل أسمى

للمعرفة. كعلم رضوري نظري أساس كل

.Paradoxe تناقض .Rech. Log. I, pp. 203, 211 362

.Contre sens املعنى يف خلف .Krisis, pp. 68-9 وهيوم بربكيل يتعلق هذا 363

.Fictions خياالت .Er. Philo. I, pp. 143–6, II, p. 21 364

.Rech. Log. I, pp. 92-3, 203, 211 365

.Ideen I, p. 6 هيوم تجريبية هي هذه 366

.Krisis, Bl. XIV, pp. 449–50 367

.Log. For. Trans., pp. 342–53 368

.Er. Philo. I, pp. 166-7 ولوك بيكون من براهينه ا مستِمدٍّ التجريبي املنهج هذا هيوم استعمل 369
بركيل عند الديني واالهتمام هوبز، عند السيايس واالهتمام هيوم، عند النظري االهتمام هذا يُوجد 370

.Treatise للوك، «املقال» .Krisis, Bl. XIV, p. 447
.Er. Philo. I, p. 155–7 371
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لبواعث بديهي كفهم الرتنسندنتالية باملثالية أحيانًا التجريبية النزعة وترتبط
الرتنسندنتالية، املعرفة إمكانية معرفة هي املشكلة تعد لم إذ الحديثة؛372 العصور
وبتعبري ترنسندنتاليٍّا، توجًها املعرفة واقتضاء املسبقة، األحكام توضيح كيفية بل
املثالية عن النفسانية املثالية تتمايز لذلك التجريبية؛373 النزعة هي املشكلة آخر

الرتنسندنتالية.374
يف الكوجيتو شق وإذا الحديثة، الفلسفة لكل الضمني اإللهام هي إذَن الظاهريات
عميت ولكن العبور، وشك عىل كانت النفسانية النزعة فإن الطريق الحديثة العصور
للمعرفة، منغلقة لظاهريات نسقي مرشوع أول مرة ألول «املقال» احتوى عيناها.375
نزعة إىل «املقال» يف الرتنسندنتالية الظاهريات وانقلبت نظرية، لظاهريات وليست
املواد من كومة الخالصة النفس واعتربت الرتنسندنتالية، املسألة واستبعدت حسية،376
الظاهرياتي النفس علم يأتي ثم سيكوفيزيقية،377 قوانني تحكمها املتتابعة أو املتزامنة
ظاهريات بعُد فيما يصبح ثم التجريبي،378 النفس علم مواجهة يف خالص نفس كعلم

ترنسندنتالية.379
«االعتقادات بأن للتعبري كأنماط املحَدثني املفكرين بعض صوت يعلو ذلك ومع
مستعار تعبري وهو األقوال»، يف تظهر مما أكثر األفعال يف تظهر إنما للبرش الحقيقية
تظل ذلك ومع للوقائع،380 وتفسرياتهم التجريبيني نظريات بني التناقض عن للتعبري

النازل.381 للخط تمثيًال األكثر الطبيعية الفلسفة

.Krisis., p. 9 مًعا وكانط هيوم ذكر لذلك 372
.Idee der Phäno., p. 38 هيوم طريق هو هذا 373

.Log. For. Trans., p. 230 374

.Ideen I, p. 203 لوك إىل إشارة هذه 375

.Ideen III, p. 154 الرتنسندنتالية للذاتية كبريين مثاليني وبركيل هيوم يُعترب املعنى وبهذا 376

.Ideen III, p. 156, Phäno. Psycho., pp. 328, 350–5 377

.Phäno. Psycho., pp. 246–9, 286-7 378

.Ibid., p. 310 التجريبي النفس علم إىل أساًسا موجًها النفس علم إصالح وكان .Ibid., p. 264 379

.Rech. Log. II, Rech. II, p. 110 هيوم موقف هو هذا 380

.La Philo. Sc. Rig., p. 59 381
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كانت فإذا النقدية،382 الفلسفة نشأة يف الجذري األصل التجريبية النزعة كانت
علًما باعتبارها أصلية ترنسندنتالية فلسفة الثانية فإن الشك، سلبية، فلسفة األوىل

سباته؟384 من النقدية الفلسفة مؤسس التجريبي الشك هذا يُوقظ ألم محكًما.383

النقدية385 املثالية املتجاورين: الخطني وحدة (أ-ج)

للعقالنية الصاعد للخط استعادة فقط ليست وهي النقدية، باملثالية األملانية املثالية بدأت
كانت بل للتجريبية، جديد شكل ضد جديدة عقالنية أو للتجريبية النازل الخط ضد
للعقالنية نتيجة القطعية كانت واحد، آن يف والشك (الدوجماطيقية) للقطعية معارضة
الفلسفة تتجاوز لم والبدن، النفس لثنائية نتيجة أيًضا النفسانية وكانت ديكارت،386 بعد
ونظرية معيارية نظرية املنطق وكان الحياة، فن يف ونظرية عملية معرفة الرتنسندنتالية
بعيد العامة» و«األنطولوجيا الشاملة» «الرياضيات مرشوع وظل واحد، آن يف الحياة فن يف
الخط وهي العقالنية املتباعدين؛ الخطني بني مسافة أبعد إذَن النقدية املثالية تمثل املنال،
بني تجاورية وحدة النقدية املثالية أصبحت فكيف النازل. الخط وهي والتجريبية الصاعد،

الخطني؟
اكتشافه،387 النقدية الفلسفة استطاعت ما هذا ترنسندنتايل، باعث العقالنية يف هناك أوًال:
الفكر تاريخ يف كبرية بجولة قام سباته، من النقدية الفلسفة مؤسس أُوقظ أن وبعد
األنا يف فارغة مقولة وهي القبيل، العقالنية قدمت وبالتايل الرتنسندنتالية، املثالية خاصًة

أفكر.
انتهت فقد سعيدة؛388 ثنائية مًعا ويكوِّنان النقدية، للفلسفة املقابل هو التجريبية ثانيًا:
من أعىل مستًوى يف العقيل النفس علم من نوع إىل النقدية الفلسفة أو الصورية املثالية

.Krisis, pp. 96–100, 272–4 وكانط هيوم بني العالقة إىل إشارة هذه 382

.Ibid., p. 102, 117, 150 383

.Ibid., pp. 194–8, 202, 211-2 384

.Ex. Phéno., pp. 322–32 385

القطعية. فولف يمثل 386
.Krisis, pp. 93–100 كانط املقصود 387

.Rech. Log. I, p. 34 Bain بني منطق وضع هذا 388
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أبعد شوًطا للمعرفة كمصدر النفسية القوى تحليل سار فقد التجريبي،389 النفس علم
للمعرفة. كمضمون الحساسية النقدية املثالية إىل التجريبية وقدمت النفس، علم من

توحيد وحاولت قبيل؟ تركيبي حكم إقامة يمكن كيف مشكلة؛ النقدية املثالية أثارت
نظرية خطأ ظهر وبفضله التجريبية،390 يف عليه الفعل ورد العقيل للعلم األويل املرشوع
األحكام يف كبريًا دوًرا الرياضة معنى غموض لعب وقد موضوعية.391 كنظرية العلم
علوم يف التي وتلك الرياضيات يف الرتكيبية األحكام بني التمييز ويف القبلية الرتكيبية
بينهما. حقيقية وحدة دون الثانية فوق األوىل والتجريبية، العقالنية تجاورت الطبيعة.392
من بدًال للمسألة، ا تامٍّ انقالبًا يمثل ما وهو للعقل، نقًدا العقالنية أصبحت وهكذا
التجريبي العالم فأصبح نفسه؛393 العقل بنقد بُدئ والالمتناهية املتناهية بالجواهر البداية
وشكلت قبلية، منخاللصور ولكن األشياء، مظاهر لتؤكد النقدية املثالية أتت ظواهر، عالم
الشك عىل تقوم التي املوضوعية كانت فقد الذاتية، يف موضوعي علم تكوين نحو خطوة
الثانية.394 للمرة الرتنسندنتالية الذاتية ظهرت النقدية الفلسفة وبفضل ساذجة، موضوعية
واملوضوعي الشامل العلم صياغة إلعادة محاولة كمرشوع النقدية الفلسفة وتمثل
أن بعد العلمي املطلب تقوية أرادت الحديثة،395 العصور بدايات يف الذاتية اكتشاف بعد
«أن شعار ويضع النقدية، بالفلسفة والوعي الخالص األنا يرتبط الفلسفة.396 يف ضعف
التجريبية، وأيًضا النقدية، الفلسفة وبفضل بذاته.397 الشعور عالقة الذاتي» اإلنسان يحيا

للعلم.398 الغامضة البواعث توضيح تم

.Ibid., p. 101 Lange النجه منطق وضع هذا 389

جاليليو عىل فعل رد وهوبز لوك، مواجهة يف ليبنتز كان كما هيوم مواجهة يف كانط هنا املقصود 390
.Krisis, p. 56

.Log. For. Trans., p. 21 391

.Krisis, p. 56 392

.Ibid., p. 83 393

.Ibid., p. 100–4 394

.La Philo. Sc. Rig., p. 55 395

.Ibid., p. 57 396

.La Conscience الوعي Rech. Log. II, Rech. V, p. 159 397

.Krisis, p. 9 398
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ضمنية؛ مسبقة افرتاضات عدة سادتها فقد حدودها؛ النقدية للفلسفة ذلك، ومع
هي وكأنها الخارجية الظواهر واعتُربت بذاته،399 واضًحا الحي املعطى عالم اعتُرب أوًال
املقوالت طريق عن وليس بالتفكري، موضوعيته إدراك ويتم الحي، املعطى عالم ن تكوِّ التي
لذلك الحي؛ املعطى عالم ن تكوِّ أن القبلية الصور وال الحساسية تستطيع وال القبلية،
أن والواقع التجريبية،400 نوع نفس من كوضعية بسهولة النقدية الفلسفة تأويل يمكن
هو بل الذاتية، للظواهر مجهولة مملكة حسية، مادة مجموع ليس الحي املعطى عالم
مواجهة يف نفسها الرتنسندنتالية الفلسفة وضعت موضوعي.401 علم له مستقل، ميدان
الرتنسندنتالية الذاتية بني بالتمييز يتعلق الغموضفيما سادها ولكن عرصه، النفسيف علم
بحيث التجريبي، النفس علم خاصًة الحديث النفس علم أوقفها ذلك، عن فضًال والنفس.402
التجريبية عىل معتمدة وظلت قبل، من شقته الذي الطريق الرتنسندنتالية الفلسفة فقدت
نقًدا الحسية النزعة تنقد لم ألنها طبيعيٍّا؛ ذلك وكان عليها، فعل رد هي التي الوقت نفس يف
والظاهريات الخالص النفس علم بني التمييز من النهاية إىل االستفادة تتم ولم جذريٍّا.403
تم ذلك ومع النفسانية، النزعة يف الرتنسندنتالية املشكلة توضيح يتم ولم الرتنسندنتالية،
القصدي عىل الحصول دون قصدية زاوية من الرتنسندنتالية القوى مركب نظرية تأسيس
كانت الرتنسندنتالية الفلسفة داخل ويف للبحث.404 جذري منهج عىل أو رئييس كعنرص
السطحية الحياة بني التقابل عن ينتج جديد بعد ضمنية، حقيقة عىل للعثور إمكانية هناك
مستوى السطحية، الحياة مستوى عىل الرتنسندنتالية الفلسفة ظلت العميقة.405 والحياة
من أتت التي النقدية املثالية التجريبية سادت وهكذا التجريبي، النفس وعلم الحساسية

انتشارها.406 إيقاف أجل

.Ibid., pp. 105–13 399

وهيوم. كانط يتشابه الزاوية هذه ومن .La Philo. Sc. Rig., p. 58-9 400

.Krisis, pp. 114–6 401

النفس علم أصبح ثم نيوتن، عند الحال هو كما الطبيعة علم إياه معتربا لوك عند القديم النفس علم 402

.Ibid., pp. 119-20 هيوم عند بعد فيما وظيفيا هذا
.Log. For. Trans., pp. 341–5 403

لوك. عند الحسية النزعة هنا املقصود 404
.Helmodz هلمولتز من مستعارة والعميق السطحي صورة 405

.Krisis, pp. 120–3 406
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الرتنسندنتالية املشاكل النقدية الفلسفة اكتشفت الصاعد، الخط يف العقالنية ويف
املشاكل هذه ووضعت النسقية، صورتها سياج يف منغلقة ظلت ولكنها الصوري، للمنطق
املشكلة النقدية الفلسفة تعرف لم وباختصار للمنطق، بالنسبة للغاية عاٍل مستًوى عىل
أن فالواقع املشاكل؛407 من املجموع هذا عىل سابقة كمشكلة للمنطق الرتنسندنتالية
تطبيقي بمنطق اعرتفت وإذا التقنية، صفة املنطق إىل تعزو أن رفضت النقدية الفلسفة
املنطق بني التفرقة كانت وإذا والقبيل،408 النظري املنطق عن مختلف كنوع تعتربه فإنها
الضالل؛ إىل تقود أسطورية مفاهيم النفس قوى فإن صحيحة، التطبيقي الخالصواملنطق
شك وال يكون فإنه ا، وجافٍّ الخالصقصريًا املنطق كان وإذا والعقل،409 الذهن مفاهيم أي
التلقائي البحث عادة بفضل الثاني عىل األول تفوق من بالرغم املدريس، املنطق مثل تافًها

الضيقة.410 دائرته يف عليها حصل التي والدقيق
تكون ثَم ومن املوضوعي؛ القانون وحدة مع التجربة وحدة تتماثل النقدية الفلسفة يف
الحساسية بني التجربة تأرجحت وهكذا العقيل،411 القانون يف التجربة إمكانية رشوط

الصوري. والقانون التجريبية
من والقطعية ناحية من الشك اتجاهني؛ مواجهة يف ذاتها النقدية املثالية حددت وقد
فقد مواجهتهما؛412 يف نفسها الظاهريات تحدد اللذين االتجاهني نفس وهما أخرى، ناحية
معه،413 رئييس تناقض ويف القطعي االتجاه مواجهة يف نفسه الظاهرياتي االتجاه وضع
وحدة يف متجاور نحو عىل والصاعد، النازل الخطني، النقدية املثالية تضع املعنى وبهذا
للفلسفة األسطوري البناء سبب ومنتج حديس منهج غياب وكان ومصطنعة، اصطناعية
إمكانيات عن يبحث الذي الرتاجعي املنهج هو املستعمل املنهج كان نعم، النقدية.414

.Log. For. Trans., pp. 352–4 407

مؤسس أول كانط واعتُرب لكانط، الخالص» العقل «نقد إىل هورسل يحيل .Rech. Log. I, pp. 31–3 408

املنطق». يف «محارضات إىل هورسل يحيل كما .Ibid., p. 38 الخالص للمنطق
.Ibid., pp. 232-3 409

.Rech. Log. I, pp. 233, 237 410

.Ibid., p. 257 411

.Ideen I, pp. 67–70, 82–4 412

.Ibid., pp. 202–4 413

.Krisis, pp. 116–8 414
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األوىل املحاولة من للكوجيتو تجميع من األسطوري البناء ويأتي النفس، قوى يف املعرفة
عىل عصية كبرية أسطورة النفس كانت الفيزيقي، النفس علم ويف النفس علم يف ونتائجه

الفهم.415
كانت النهضة؟ مرشوع يف االستمرار النقدية املثالية استطاعت حد أي إىل واآلن،
وبرهاني قبيل علم شكل يف وموضوعية شاملة معرفة عن البحث طريق يف النقدية الفلسفة
وضع فإذا فهمه؛416 يف وال مادته يف ال وتحديده العلم هذا تصور اآلن حتى يتم ولم تماًما،
عىل النقدية الفلسفة يف ُوضع فقد الجوهر، مستوى عىل الكوجيتو يف نفسه املوضوعي العلم
عقالنية بعد جديدة مرحلة النقدية الفلسفة املفكرة، الذات يمثل وهو العقل،417 مستوى

الطبيعة.419 يف اليشء عن متميزة كفكرة النفس أخذت الذاتية،418
الشامل املثايل للقانون نموذج أنها عىل النقدية الفلسفة يف الفكرة أُخذت وقد
العلم ليس وبالفعل قيمة، تقريبًا فهي الخالص، العقل نموذج ومثلت واملوضوعي،420
وهو للمعيار، نموذج املطلق األمر األخالق، إىل أيًضا يمتد بل املنطق، عىل حكًرا املعياري

معياري.421 كعلم األخالق يف أساس
والهوية؛ التشابه بني خلط هناك النقدية، الفلسفة من خرجت التي األخالق ويف
التشابه عالقة تشابه، عالقة وليست هوية عالقة الوسائل وإرادة الغاية إرادة بني فالعالقة
الوجداني املركب ومستوى لالعتقاد الحميل املركب مستوى بني تميز تحليلية. عالقة
الوحدة يحقق أن دون التشابه يحقق الهوية، من توحيدية أقل والتشابه واإلرادي،422

الوجدانية.

.La Méthode régressive الرتاجعي املنهج .Ibid., p. 120 415

.Rech. Log. I, p. 6 416

.Krisis, p. 83 وكانط ديكارت بني الخالف هنا املقصود 417
.Krisis, p. 85 وفولف وليبنتز واسبينوزا مالربانش عند العقالنية 418

.Ideen II, p. 132 419

.Rech. Log. I, p. 201, II, Rech. III, p. 28 420

.Identité هوية .Analogie تشابه .Ibid., I, p. 47 421

.Prédicative حميل منه. بنص مستشهًدا األخالق» ميتافيزيقا «أسس كانط كتاب إىل هورسل يحيل 422
.Volitive إرادي .Affective وجداني .doxa اعتقاد .Synthèse مركب
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ذاتية الرتنسندنتالية الظاهريات ويف النقدية؟ املثالية الظاهريات تتمثل كيف
القصوى.423 غايتها النقدية والفلسفة الكوجيتو،

كصور واملكان للزمان لتحليالته الواسع باملعنى الرتنسندنتايل» «التحليل أخذ وقد
ويضع الحدسية، للطبيعة العياني القبيل هذا الظاهريات توسع الحيس، الحدس ملادة قبلية
تجربة مسألة لنفسها الظاهريات وتضع التكويني، القبيل سؤال الرتنسندنتايل التحليل
للحساسية كان وإذا النقد،424 يف الحال هو كما نفيس مصدر فقط للتكوين ليس اآلخر،
كمشكلة الظاهريات يف موضوعة فهي الضيقة، حدودها النقدية الفلسفة يف الرتنسندنتالية

الخالصة.425 التجربة عالم لتكوين أساسية
الظاهريات يف النقدية املثالية يف الخارجي واإلدراك الداخيل اإلدراك تقديم أعيد وقد
والحسية جانب، من النفسانية النزعتني تجنب أجل من مفارق وإدراك حالٍّ كإدراك
تكوين يف أعىل مستًوى يف الحساسية مركب يدخل الظاهريات يف آخر،426 جانب من
يستِطع ولم العلية،427 تحكمها الحساسية مستوى عىل يظل النقدية الفلسفة ويف اليشء،
النفسانية النزعتني من النقد تخليص التجربة وأحكام اإلدراك بني النقدية الفلسفة تمييز
خارج التجريبية األحكام يخرج الذي الظاهرياتي الرد ينقصها كان واألنثروبولوجية،

شامل.428 صدق لها العموم عىل لذات املوضوعية األحكام إال يبقى وال االنتباه، دائرة
تطور الظاهريات، إىل الفلسفات أقرب الحديثة، الفلسفة يف كمرحلة النقدية، الفلسفة
ببساطة وُفرس الظاهرياتي، املستوى عىل الخالص» العقل «نقد يف الرتنسندنتايل االستنباط
من تراجعي بمنهج الرتنسندنتايل االستنباط استُنتج كما نفسانية.429 نزعة أنه عىل
معطاة أفكار النوع ومفاهيم العامة التصورات الظاهريات، يف أنه حني يف املصادرات،
الرتنسندنتايل والتحليل الحساسية بني التمييز ل وأُوِّ تدريجيٍّا، الشعور يجدها حدًسا،

.Krisis, pp. 101–4 423

.Constitutive التكويني .Noêmatique مادية .Méd. Car., p. 125 424

.Log. For. Trans., p. 386 425

.Ideen I, pp. 121–4 426

.Couche مستوى هامش، مالحظة .Ibid., II, p. 20 427

.Idee der Phäno, p. 48 428

.Ideen I, p. 204 429
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وتميز العامة.430 للتصورات والثاني الطبيعة لظواهر األول والصوري؛ املادي بني كتمييز
التحليلية باألحكام الخاص الواضح والتصور الالتحلييل الغامض التصور بني الظاهريات

لآلخر.431 والتصور لألول املادي املوضوع بني تخلط التي النقدية الفلسفة يف
نفس يف لها ومشابهة النقدية للفلسفة تطوير أنها تأكيدها الظاهريات وتستأنف
النقدية، الفلسفة يف رئييس موضوع وهو القبلية، الرتكيبية املعرفة أُوِّلت فقد الوقت،
لفكرة جديدة صورة ذاتها هي منطقية» و«بحوث الظاهريات،432 يف عامة كمصادرات

النقدية.433 الفلسفة يف أو التجريبية يف سواء القبلية األنطولوجيا
والتحليل، الجدل، القديم: املنطق يف االكتمال صفة يف النقدية الفلسفة غالت وقد
هذا وفائدة الحديث، باملنطق باالستعانة إكمالها الظاهريات تريد حني يف والهندسة.434
أمام الطريق سدت التي البواعث يف الصوري للمنطق بالنسبة النقدية للفلسفة االتجاه
املنطق تعترب فال نجاح، نصف النقدية للفلسفة كان الظاهراتية، الرتنسندنتالية الفلسفة
مسائل وضعت بل اإلنجليزية، الفلسفة موقف وهو املدرسية، الفلسفة بقايا من الصوري
لم ذلك، ومع الذاتية.435 نحو قبليٍّا منطًقا باعتبارها الصوري، املنطق بتوجيه ترنسندنتالية
أوضحت التي هي وحدها الظاهريات الصوري، املنطق بمثالية الخاصة السمة إدراك يتم

شاملة.436 كمسائل الذاتية أسسها واستكشاف املنطقية، التكوينات مثالية
أخرى وبمصطلحات أخرى صور يف النقدية للفلسفة القديمة املشاكل وظهرت
يف رئييس سؤال ممكنة؟ القبلية الرتكيبية األحكام تكون كيف فسؤال: الظاهريات، يف
الدائرة يف واملقولة املنطقة بني للتمييز كتطبيق الظاهريات يف يعود النقدية، الفلسفة
للتحليالت النهائي املعنى وهو البعدي.437 تقابل واملقولة القبيل، تقابل فاملنطقة املادية؛

.Régressive تراجعي .Ibid., III, pp. 25, 30 430

.Noêmatique املادي .Ibid., p. 101 431

.Ideen I, p. 57 432

.Log. For. Trans., p. 118 433

اإلقليدية والهندسة األرسطي، والتحليل األفالطوني، الجدل اليونانية: الحضارة يف املنطق تطور هو هذا 434

.Log. For. Trans., pp. 12
.Ibid., pp. 345–8 435

.Ibid., p. 354 كانط بعد والفالسفة كانط النقدية الفلسفة تتضمن 436
.Ideen I, pp. 55–7 437
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املوضوعية املتضايفات ليست الظاهريات، ويف املاهيات،438 ومعرفة املاهيات، يف املنطقية
محموًال الوجود «ليس النقدية الفلسفة قضية فإن ثَم ومن واقعية، لحظات املقوالت لصور
للخيال التجريبية ويف النقدية الفلسفة ويف العميقة،439 داللتها الظاهريات يف تجد واقعيٍّا»
دون اليشء، ماهية إدراك إىل تهدف الظاهريات أن حني يف املوضوع، ظهور يف دوره
الطبيعة يف النقدية الفلسفة تركته الذي ذاته» يف و«اليشء العالمات.440 أو بالصور املرور
يف «اليشء وجود تثبت نقدية مثالية ليست إذَن الظاهريات كماهية،441 الظاهريات يف ظهر
ملعارفممكنة.442 كذات «األنا» أيرشح ترنسندنتالية مثالية بل محدِّدة كفكرة حتى ذاته»
الحي املعطى وحدة تُدرك وال النقدية،443 الفلسفة يف األفكار الظاهريات يف املاهيات وتشبه
يف للفكرة حديس مثال إىل الواقع وتحويل ترنسندنتالية، كفكرة بل فردي، حي كمعطى
تصور وتم النوع،445 نفس من فكرة أيًضا هو ليشء املطابق واملعطى النقدية،444 الفلسفة
النقدية،446 الفلسفة يف للطبيعة الخالص العلم عىل قياًسا الظاهريات يف الخالص النحو
أولوية أي القبيل؛ عىل النقدية الفلسفة تأكيد تراجعي، نحو عىل الظاهريات استعلمت وقد

العالم.447 تصورات فلسفة يف التاريخية النزعة نقد أجل من الواقعة عىل الفكرة
يجب إذ القوسني؛ من الخالص األنا تخليص يف الكانطية اللغة استعريت وقد
كعلم نفسها تقدم أن الفلسفة وتستطيع تمثالته،448 كل يصاحب أن أفكر» «األنا عىل
تكن لم إذ الحديثة؛449 العصور ملرشوع صياغة كإعادة الظاهريات قصد عن للتعبري

.Ibid., pp. 57–9 438

.Rech. Log, III, p. 169 439

.Ibid., II, Rech. V, p. 230 440

.Concept-limite محددة فكرة .Ideen II, p. 207 441

.Méd. Lan., p. 72 442

الزمان. يف الخامسة الحجة إىل خاصة الخالص» العقل «نقد إىل هورسل يحيل .Ideen I, p. 237 443

.Idéation مثال إىل الواقع تحويل
.Ibid., pp. 281–1, 501–3 444

.Ibid., pp. 479-80 445

.Rech. Log. II, Rech. IV, p. 136 446

.La Philo. Sc. Rig. P. 103 447

.Ideen I, p. 190, Ibid., II, p. 108 448

.Ibid, III, Nachwort, p. 159 449
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األسئلة وضع رضورة عن للتعبري حدودها تتداخل عندما للعلوم تشويه بل إضافة هناك
الرئيسية.450

بل الفلسفة يتعلم أن اإلنسان يستطيع «ال جديد،451 من دائًما يبدأ مرشوع الفلسفة
البداية منهج يف النقدية الفلسفة وضعتها التي الحقيقة هذه ظهرت وقد يتفلسف.» أن
من أقل تظل فإنها هامة، مقاصد تضم النقدية الفلسفة أن ومع الظاهريات. يف الجذرية
للظاهريات العامة املقدمة يف وحتى الشامل،452 القبيل بتكوين يتعلق فيما املحكم العلم
الغامضة.453 واملثالية شكٍّا باعتبارها التجريبية بني قبل من طريقها تشق فإنها الخالصة

املطلقة454 املثالية العضوية: الوحدة (أ-د)

تحتوي ذلك ومع التاريخ، غائية يف تقدًما مطلقة مثالية إىل النقدية املثالية تطور ويمثل
دون ولكن التجريبية، أشكال كل ضد كانت فشلها،455 أسباب داخلها يف املطلقة املثالية
للعقل،457 ذاتي وتحقيق باإلنسانية، وعي الفلسفة محكمة،456 فلسفة صياغة يف تنجح أن
وبعد الحديثة،458 العصور أعقاب يف الذاتية اكتشاف مثل عظيم اكتشاف العقل ونقد
املعرفة، نظرية والربجماتية) والبيولوجية (الوضعية التجريبية النزعات سادت الكوجيتو
مخالفة.459 نظرية أسس لها للمعرفة محكمة أخرى نظرية ُوضعت الخط هذا مقابل ويف
األسطوري التصورات أسلوب سادها أفضل، حظ لها يكن لم كانط بعد الفلسفة أن والواقع

.Rech. Log. I, p. 5 450

.La philo. Sc. Rig., p. 52 451

.Log. For. Trans., p. 334 452

.Ideen I, pp. 67–72 453

.Ex. Phéno., pp. 332–41 454

شلنج (١٧٧٠–١٨٣١م)، هيجل (١٧١٢–١٨١٤م)، فشته كانط: بعد ما الفلسفة هنا املقصود 455
(١٧٨٨–١٨٦٠م). شوبهور (١٧٧٥–١٨٥٤م)،

.Er. Philo. I, p. 407 نيوتن ضد العنيف وجدله Goethe جوته حالة هذه 456

هو ديكارت وهيوم. بركيل عند نفسية ومثالية كانط، عند للعقل نقد إىل القديمة اإلنسانية تحوَّلت 457

.Krisis., pp. 269–76 الحديثة الفلسفة مؤسس
.La Philo. Sc. Rig., p. 55 الفعل نقد فلسفة وفشته كانط يمثل 458

.Er. Philo. II, p. 326 459
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املنهج،460 أو التصور يف اإلطالق عىل محكمة تكون أن دون للعالم امليتافيزيقي والتأويل
النسق لتأسيس الجادة اإلرادة تنقصهم ولم تصورات، شعراء الفالسفة يكن لم ذلك ومع
النفس علم وظل الشعور، وذاتية الرتنسندنتالية للفلسفة تصورها فلسفة لكل كان كعلم،
نسق كل وارتبط جديدة، صور يف ظهر العكس، عىل بل يُقهر، أن دون قائًما التجريبي
بالتجربة أو اإليضاح بمنهج سواء املوضوعية إىل ميل أي هناك يكن ولم مؤلفه، بذاتية

حدة. أكثر األوروبية العلوم أزمة أصبحت كانط بعد الفلسفة وبعد املشرتكة، الذاتية
عام محارضات مذكرات وتبني كانط، بعد الفلسفة إغراء تحت الظاهريات وقعت وقد
مؤسس عند يكن لم ربما الفلسفة، لهذه الظاهريات أْوَلته الذي الكبري االهتمام ١٩١٤م
عنها املطلقة املثالية أبعدته وربما خاص، وجه عىل لدراستها الكايف الوقت الظاهريات
حول املحارضات مذكرات تكون أن االنتباه يسرتعي ومما الغامض، األسطوري لطابعها
مؤسس بأن وتوحي الحارض، العرص يف تلغرايف بأسلوب ُدونت قد كانط بعد الفلسفة
املتناثرة االنتقادات بعد توجد ذلك ومع لتعميمها، الكايف الوقت لديه يكن لم الظاهريات

املنفصلة. العبارات بعض داخل
جدليٍّا،461 ومنهًجا العلم يف نظرية تصوغ أن كانط بعد الفلسفة جاهدًة حاولت لقد
محكمة نظرية إىل الوصول من منعت الخصائصالتي نفس يف صورها بكل تشارك وكانت

العلم. يف
ال يُعتقد وما املعرفة، من أقل مستًوى يف العقيدة تكن ولم بالعقيدة، الفلسفة ارتبطت
املعرفة، تعطيه الذي اليقني نفس يعطي للمعرفة، وسيلة االعتقاد كان برهان،462 إىل يحتاج
معرفة يصبح كي الفلسفي املستوى إىل أحيانًا االعتقاد يُنقل وكان املثل،463 عالم مضمونه

.Krisis., pp. 204–6 لهيجل الروح» «ظاهريات ومقدمة فشته، عند العلم» «نظرية هنا املقصود 460
الجديل. املنهج حول منصبٍّا هيجل جهد كان حني يف العلوم، نظرية يف وشلنج فشته جهد كان 461

جاكوبي ،Hamann (1730–1788) هامان مثل تلك أو الفلسفة بهذه مرتبطة فلسفات عدة وتذكر
I. H. فشته ،Steffens (1773–1845) شتفنس ،Fries (1773–1843) فريس ،Jakobi (1773–1819)
ترندلنربج ،Michelet (1801–1893) ميشيليه ،Weisse (1801–1866) فيسه ،Fichte (1796–1814)
E. V. Hartmann (1842– هارتمان، ،Stahl (1802–1861) شتال ،Trendelenburg (1802–1872)

.1906)
.Er. Philo. I, p. 408 هامان، هنا املقصود 462

.Ibid., p. 410 فريس، آراء هي وهذه 463
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عىل القدرة هو الحس، فوق ما عالم عن للتساؤل أداة نفسه والعقل الحس،464 تُفوق
موضوعيٍّا، صدًقا لها بأن التأكيد مع إلخ، … الجميل الخري، ذاتها» «يف حقائق افرتاض
مرشوط، غري نحو عىل وتقرر موضوعيٍّا، نفسها عن تكشف ولكن التوضيح، يف تساعد ال
من فقط الفكر يعطي ال الرؤية هذه ويف للنبوة، مرادفة العقل خالل من العقلية والرؤية
أن حني يف واحد، يشء والعقل العاطفة وقوى العاطفة، خالل من أيًضا بل الذهن خالل
وهذا الخالص، النظري لالهتمام مغاير اهتمام كل عن تماًما منفصلة محكم كعلم الفلسفة

املطلقة. املثالية وضع يكن لم
األحكام سادتها ولكن النقدية، الفلسفة بعد جذرية فلسفة عن البحث واستُؤنف
أساس أي دون حالة لغائيات قوية أبنية يف أو الحالة األساطري يف ووقعت املسبقة،
الرؤية مثل: الظاهراتية املوضوعات بعض املطلق األنا مثالية تناولت ذلك ومع وضعي،465
الرؤى هذه وتأتي نفسها، الذات فكر أفعال خاصًة الفكرة ملادة الداخلية الرؤية العقلية،
توجد بل عامة إنسانية قدرة تكن لم داخليٍّا، إيحاءً الحرية كانت اإلرادة، حرية من العقلية
وفعل حياة موضوع املعرفة نظرية وقدمت داخلية، لرًؤى كقًوى األفراد بعض عند فقط

فلسفة.466 إىل يؤدي وبالتايل بمعرفة؛ يومي
العلوم كل تصور عىل قدرتها تدَّعي وكانت شامل، طابع الرومانسية للفلسفة كان
معرفة، وكل علم، كل أساس هو العلم نظرية أساس كان األنا، ملثالية وطبًقا الخاصة.
الفلسفة عىل وكان فيها، حارض املطلق واملضمون البسيط، املضمون ممكن، مضمون وكل
املضمون لفلسفة أساًسا وكانت اإلنسانية، املعرفة ميادين كل تماًما تغطي أن الرومانسية

معرفة.467 لكل األصلية والصورة األصيل
فهي اإلطالق؛ عىل إليها تلتفت وال التجربة حول أسئلة كعلم العلم نظرية تضع وال
فيه التفكري يجب «ما أنها هو «الواقعة» ل وتصورها تجربة، كل عن بعيدة حقيقية

رضورة».
واجهتان له واحد يشء بل مختلفني، شيئني والبعدي القبيل ليس تامة مثالية أي ويف
فليس قبيل أنه عىل يشء تقدم فإذا السؤال، رؤية طريقة إىل الثنائية هذه وترجع مختلفتان،

.Ibid., p. 408 جاكوبي، حالة هي وهذه 464

.Rinhold Er. Philo., p. 376 وريهنولد ،Maimon وميمون فشته، هو هنا واملقصود 465

.Ibid., I, pp. 409-10 466

.Er. Philo. I, p. 412 467
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من فليس بعدي أنه عىل يشء تقدم وإذا بعديٍّا، الوقت نفس يف يكون أن الرضوري من
إذا أما بعدي، يشء فكل الكشف، زاوية من السؤال إىل نُظر فإذا قبليٍّا، يكون أن الرضوري

قبيل. يشء فكل الرضورة، زاوية من إليه نُظر
يوجد ال مثًال لها، تطوير أي دون األنا مثالية يف املتفرقة املوضوعات هذه ذكرت وقد
نوع يتطلب وأيًضا الخالص، العقل يف يشء كل يتساوى حني يف الخيال، قوة يف إال زمان
الظاهريات وقعت وهكذا فيه،468 يوجد الذي وعامله العلية قانون عن كليًة االبتعاد املعرفة
تحديد بمكاٍن الصعب ومن لرومنسيتها، عنها وابتعدت لشمولها، العلم نظرية إغراء تحت
املتفرقة اإلشارات هذه بوضوٍح تبني ذلك ومع والظاهريات، املعرفة نظرية بني العالقة

املعرفة. نظرية الظاهريات ترى كيف
لرسالة وتحديدها عليها،469 فعل ورد الرتنسندنتالية الفلسفة لخط تطور واملثالية
تسميتها تربر للمطلق، كعلم ذاتها للفلسفة وتحديدها الوعي، يف للمطلق كبناء الفلسفة
املطلقة،471 املثالية يف يصب العقالنية من الصاعد الخط أن والواقع املطلقة»،470 «املثالية
النظر وجهة من اإلنساني الروح سار كيف تعرض أن الروح» «ظاهريات حاولت وقد
الفلسفة،472 نظر وجهة من فيه داخلية تناقضات وجود إىل الحياة وتصور للعالم الساذجة
بالتعبري وتتسم الرتاجع،473 عليها واستحال الباعث قوة يف أيًضا املطلقة املثالية دخلت وقد
التجريبية يف أو التجريبية املثالية يف يحدث لم ما وهو للروح، شامخ نسق يف الباعث هذا عن

النسق.474 قوة الباعث قوة وأصبحت الطبيعية،
ضعف ثَم ومن العقل؛ نقد نقصها الرومانسية، بالحركة املطلقة املثالية ارتبطت وقد
الطبيعية النزعات عىل عنيًفا فعل رد سبَّبت ذلك إىل وباإلضافة محكمة، فلسفة إقامة مطلب

.Factum الواقعة .Ibid., pp. 411-2 468

Krisis, p. 201, Er. Philo. I, هيجل فلسفة عىل ليدل املطلقة» «املثالية تعبري هورسل يستعمل ال 469

.p. 182
.Er. Philo. I, p. 310 «اإلنسكلوبيديا» إىل هورسل يحيل 470

.Ibid., p. 182 وهيجل كانط حتى وليبنتز واسبينوزا ديكارت من الخط هذا يسري 471
.Ibid., p. 312 472

.Krisis, p. 134 الباعث نفس يف األكويني وتوما وأرسطو كانط ووضع هيجل، هنا املقصود 473
.Krisis, pp. 194, 196 هيوم عند والثاني بركيل، عند األول 474
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النزعة أساس العرص، روح عن كتعبري للفلسفة تصورها وأصبح والتاريخية، والشك
التاريخية.475

الذي الجديل املنهج بعدوى كالهما أصيب وقد األنا، مثالية من املطلقة املثالية وتبدأ
نحو العالم يدفع الذي هو والتناقض املتناقضة،476 القضايا توحيد العقل مهمة يعترب
عن التعبري يمكن ال أنه أو التناقض يف التفكري يمكن ال بأنه القول املضحك ومن الحركة،
الهوية، عن تعرب األوىل متناقضتان؛ قضيتان الرضوري ومن واحدة، قضية يف الحقيقة
الوعي يف التصورات حركة العالم، لعملية قبيل بناء وهو والجدل، االختالف. عن والثانية
الفكر ضل وقد للعقل، املوضوعي املسار هذا إىل الناظر إال الفلسفة وليست الفردي،
ويف وتطوره، حركته مع الفكرة، أي املوضوع، يتحد ما بمقدار الطريق التحلييل الفلسفي
لفكر الخارجي الفعل فقط الجدل يكن لم خالًصا، سلبيٍّا فعًال التفلسف يصبح الحالة هذه
للعقل خاص كفعل للفكرة التطور هذا وثمارها، فروعها النفس، مضمون هو بل ذاتي
اإللهي الفكر هو خالق، أيًضا الجدل فيها. الوقوع دون الذاتية السمة هذه للعقل يعطي
تصوره، للعقل يمكن وال جذب، لحظة هو مطلق، فكر وهو مسبقة، افرتاضات دون الرائي
التأمل أن حني يف التأميل، الفعل يف الوعي يتوقف تصوًفا، املطلقة املثالية واضع ويُسميه

ذاته.477 الوعي إعدام األسمى الشعوري نسقه يف يتطلب
تحقيقه، تريد الذي املرشوع هو وكأنه الجديل املنهج الظاهريات تعرض وهكذا
واجهت كما املطلقة املثالية تواجه أن تجرؤ لم األسطوري وربما الجديل الطابع هذا وبسبب
ليس ومنطقها التناقض، قانون تنكر املطلقة املثالية أن فالواقع النقدية؛ واملثالية الكوجيتو
الجديل املنهج ُطبق ذلك ومع الطبيعة، فلسفة يضم فلسفي نسق هو معياريٍّا،478 منطًقا
آلة يكون أن من أكثر يتطلب وال املنطق، يف املطلقة املثالية من واملستنبط الخالص للفكر
املثالية يف العقل من يشء عىل الحصول أجل ومن اإلنسانية،479 للمعرفة وسامية جديدة

.La Philo. Sc. Rig., p. 56 هيجل فلسفة هنا املقصود 475
الذي Trendelenburg ترندلنربج خالل من منطقية» «بحوث يف هيجل عند املطلقة املثالية ُدرست 476

.Er. Philo. I, pp. 409-10 الجديل املنهج تبنى
.Ibid., p. 410 477

.Rech. Log. I, p. 153 وأبيقور هيجل هنا املقصود 478
.Er. Philo. I, p. 409 منطقية» «بحوث كتابه يف Trendelenburg ترندلنربج هنا املقصود 479
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منطقية» «بحوث ُوصفت ذلك ومع هللا،480 عند مفضًال اإلنسان يكون أن يجب املطلقة
مؤلفه هه وجَّ الذي والنقد االستنباطي،481 االستقرائي املنطق نسق من خصوبة أقل بأنها

سطحي.482 نقد العقيل» و«الحساب الشامل» «العلم إىل
أو ميتافيزيقا إلقامة رضورية النور» يف «الرؤية التأملية، الرؤية الجديل، املنهج ويف
الشاملة والحكمة العالم تصور بني االشتباه يف ميتافيزيقي نسق كل ويقع أنطولوجيا،483
الخاص، والعلم والرياضيات الفلسفة وتختلط العلم،484 لنظرية الحقيقية املقاصد وخلط
املطلقة املثالية موضوعه.485 الفكر يعطي ما بقدر مسبقة افرتاضات دون الفلسفة تصبح
الطبيعة فلسفة تحيل أن ورضوري استنباطية، والرياضيات وحدية، األنا من نوع إذَن
والفلسفة الرياضيات وتتشابه املبادئ. إىل العالم، تجارب مجموع أي الطبيعة، إمكانية
برهاني،486 منهج للفلسفة الحقيقي واملنهج املعرفة، نوع رؤية طريقة يف كامًال تشابًها
العلوم يف واألفكار التمثل بني متبادلة عالقة األخرى والعلوم التأميل العلم بني والعالقة
هذه تنظم أن تستطيع الظاهريات كانت الفلسفة،487 يف والتمثل األفكار وبني التجريبية
مرشوع ويستمر الرومانسية، الفلسفة مع مواجهتها يف صربًا أكثر كانت أنها لو العالقة

الوجود. فلسفة يف بعد فيما يظهر جديدة مساهمة مع النهضة
نتاج والثاني األنا، مثالية حصيلة األول الجديل، واملنهج العلم نظرية إىل وباإلضافة
ِرسية قًوى فينا تسكن إذ عقلية؛488 رؤية عىل أيًضا الهوية فلسفة تقوم املطلقة، املثالية

Nature Philosophie (1941) الطبيعة» «فلسفة مقدمة من Michelet ميشيليه اختاره نص هو 480

.Ibid., p. 410 لهيجل،
.Scientia Generalis الشامل العلم .Rech. Log. I, p. 2 481

.Calculus Ratiocinator العقيل الحساب ليبنتز. إىل ه موجَّ نقد وهو .Ibid., p. 240 482

كتابه يف I. H. Fichte وفشته ،Metaphysik «امليتافيزيقا» كتابه يف Weisse فايس رأي وهو 483

.Ontologie «أنطولوجيا»
.Rech. Log. I. p. 244 أثره وتحت لهيجل املعارص Bolzano بولزانو رأي هو وهذا 484

.Er. Philo. I, p. 410 485

.Ibid., p. 411 486

.Ibid., p. 410 الفرق لتوضيح املغناطيس بقطعة املثل رضب 487

.Schelling شلنج عند الهوية فلسفة 488
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يعود ثم ينكشف الخارج من يأتي ما وكل ذاتيَّتنا، خارج عالقة الزمان يف تغيري وكل رائعة،
الداخلية تجربتنا هي الرؤية هذه فينا، كرؤية الخالد عىل للحفاظ الداخل إىل جديد من
يفوق عالم يف اعتقاد وكل معرفة كل منبع هي آخر، يشء كل عليها يعتمد التي الوحيدة
هذا يتحقق ما بقدر حيس حدس كل عن وتتميز لها، مسبق افرتاض والحرية الحس،489
والديمومة. الزمان يختفي فيها الزمان، خارج معرفة وهي بالحرية، العموم عىل الحدس
تنتج معرفة العقيل الحدس خالقة. قوة وهي فينا، الخالد ولكن الزمان يف لسنا نحن
املوجز العرض هذا ومن حدسيٍّا، إدراًكا ويدرك ينتج الروح، أفعال من نوع قوة موضوًعا،

النهضة. مرشوع وتستأنف العلم، يف نظرية بطريقتها الظاهريات تستنتج
الطبيعة، من الفلسفة تنشأ إذ فهمها؛ آالت يف نقص إىل الفلسفة فهم عدم ويرجع
تصبح كي لها؛ كرشط مطلق أساس عىل تقوم وهي إلهية، هبة أنها عىل اإلنسان إىل وتقدم
املطلق ولكن األملانية املثالية يف توجد للمطلق البداية نقطة مسبقة، افرتاضات بال فلسفة
املعرفة،490 مجموع لنسق ُمساٍو األملانية املثالية نسق قبلية، سمة له للتفكري، ليسموضوًعا
ذكر وقد املطلق، املنبع حول خفي نحٍو وعىل الظاهريات يف نفسه املرشوع هذا ويستمر
عن الظاهريات تتبنَّاها أخرى تعريفات مع املطلق علم أو مطلق كعلم الفلسفة تحديد

بها.491 وترتبط خاطر طيب
يف الفرد يفوق ما إنتاج إىل بل الفالسفة نشاط إىل للهوية املطلقة املثالية تنتمي وال
ال برهان وهو جديد، من تُبعث ولن األبد إىل القبلية امليتافيزيقا ماتت وقد اإلنسان،492
للمعرفة املصدر هذا الظاهريات وتجد للفلسفة، التاريخي النقد أجل من دحضه يمكن

الشعور. يف أي الحلول؛ يف املطلقة
معرفة التأملية والفيزيقا الروح، وفلسفة الطبيعة فلسفة بني التماهي هي الفلسفة
فكرة تحدده قبيل، يشء كل الطبيعة يف قبلية، معرفة أساًسا واملعرفة للكلمة، الدقيق باملعنى
يمكن ال للتجربة علم وتصور علًما، ليس الخالص والتجريبي العموم، وجه عىل الطبيعة
جديد اتجاه الفلسفية البحوث واتجاه القبلية، وحدها هي الحقيقية النظرية فيه، التفكري

.Er. Philo. I, p. 409 489

.Ibid., p. 409–11 490

.Ibid., p. 310 491

.Ibid., pp. 408-9 شلنج لفلسفة E. V. Hartmann هارتمان فون إدوارد تأويل هو هذا 492
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بالرضورة تنتهي الخاصة، لغتهما والكيمياء وللفيزيقا الجزئية، العلوم مواجهة يف تماًما
إدراك يمكن وال للطبيعة، تماًما مغايرة رؤية الطبيعة فلسفة وتعطي آخر، أسمى علٍم إىل
خطاب املعرفة، من آخر نوع ولكنه الجزئية العلوم تطور طريق عن السامي العلم هذا
وأساس آخر، علم كل أساس الفلسفة واحدة، مرة يعطي العالم، موضوعه تماًما جديد
بداهة الطبيعة فلسفة منهج ويطور ومضمونها،493 أصلية معرفة كل صورة هو الفلسفة
الفردي، عن البحث ويف الوقائع بني املقارنة فوق وتقفز منهما، كلٍّ عن متميزة خاصة
الطبيعة فلسفة تستعد وهكذا الخلود،494 نوع تحت فاملعرفة زمانية؛ ال البداهة وهذه
من موجوًدا والبعدية القبلية القضايا بني التمييز يكن لم وإن الروح، بفلسفة لاللتحاق
نفسها القضايا هذه من املكونة معرفتنا ونوع معرفتنا يف بل نفسها، القضايا هذه يف قبل

لها.495 املطابقة الروح يف رشيًكا الطبيعة فلسفة تجد
عليها ن يتكوَّ تصورات هي األقنوم، من نوع الصورية املفاهيم الرومانسية، الفلسفة يف
وال وقًوى، كماهيات فيها التفكري ويتم واقعي، وجود لها ذلك إىل وباإلضافة التجريبي،
املاهيات ألن الواقع امتداد أو املحسوسات أو الوقائع بني العيلِّ التوضيح طريق عن تُعطى
يف النشاط هذا ويقل كظاهرة، ممكنة املادة تجعل التي الفكرة إنها املثايل، تأويلها لها

حركية.496 ظاهريات إقامة محاوالت من بالرغم الظاهريات
كحجة معياري كعلم لألخالق تصورها أخذ وقد نادًرا، إال اإلرادة مثالية تذكر ال وأخريًا
املثايل» «العالم قضية أخذت ذلك ومع كتقنية،497 املنطق ضد املعياري املنطق إلثبات
اإلحساسات.498 أي للظاهرة؛ الواقعية املكونات وهو ظاهرة، للفظ ثالث ملعنًى كنموذج
الظاهريات رسمتها التي الصورة بوضوٍح كانط بعد للفلسفة املتناثر العرض هذا ويبني

الرومانسية. بسبب طريقها ضلَّت ولكن املطلق من تقرب التي الفلسفة لهذه

.Sub Speci Aetrenitatis الخلود» نوع «تحت .Ibid., p. 412 493

.Steffens. Ibid., p. 411 شتفنس فكرة وهذه 494

.Ibid., p. 411 495

الحركية. والظاهريات السكونية الظاهريات ثالثًا: األول، الفصل األول، الباب انظر 496
.Schopenhauer. Rech. Log. I, p. 48 شوبنهور مثالية هي هذه 497

Ibid., III, Revh. VI, الحدس موضوع هو والثاني للحدس، العياني الحي املعطى هو األول املعنى 498
.pp. 281-2
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الظاهريات499 النهاية: (ب)

عىل بل أصالتها، نفي للظاهريات التاريخية للمصادر املفصل التحليل هذا من الهدف ليس
يف اكتشافها تم التي الذاتية يف بحث ثانية مرة فالظاهريات أخرى؛ مرة تأكيدها العكس
تهدف ثانية نهضة إذَن الظاهريات الظاهريات. يف جديد من عليها عثر ثم النهضة، عرص
للعصور الخفي املرشوع للنهضة، األعىل املثل كان عثراتها.500 من األوىل النهضة إقالة إىل
تجاور وقد العياني. املثايل عىل العثور هو األوروبية، للحضارة الرئيسية والرسالة الحديثة،
من تجاورا ثم والواقعية، املثالية املنفرجان؛ الخطان خرج ومنه الكوجيتو، يف العنرصان
وبعد الصورة، يف للمضمون التعشيق بطريقة النقدية املثالية يف اآلخر، فوق واحد جديد،
عالم باكتشافها الظاهريات أتت وأخريًا النفي، بقوة تاريخية عملية نتيجة أصبحا ذلك
تحققها الحديثة العصور بدايات منذ السابقة املحاوالت كل تجد ثَم ومن الحي، املعطى

الظاهريات. يف النهائي
والذاتية الفيزيقية املوضوعية بني تعارض نشأ الحديثة، العصور ومنذ
أسفل، إىل وفك أعىل إىل فك مفتوًحا، فكٍّا األوروبي الوعي وأصبح الرتتسنتدنتالية،
يتقابل الظاهريات ويف التجريبية.501 واملوضوعية الرتنسندنتالية املثالية أفقني؛ إىل وشق
الحديث؛503 النفس علم مأساة تظهر ثم الرتنسندنتالية،502 الذاتية يف جديد من األفقان
الحي املعطى عالم إىل بالعودة طريقها الظاهراتية الرتنسندنتالية الفلسفة ت شقَّ ثَم ومن

اآلتي. النحو عىل سلًفا
العرص أعتاب عىل االلتقاء يف الحديثة العصور ثنائية عن الناتجان الخطان بدأ
وبوجه كذلك، هو حيث من للشعور خالص لرشح نفيس إصالح حدث فقد الحارض؛

.Point final األخرية النقطة .Ex. Phéno., pp. 341–48 499

ويسرتجع لوثر، عمل كريكجارد يسرتجع الحضارة، تجليات لكل عامة سمٌة لالسرتجاع الحركة هذه 500

.L’Idéal concret العياني املثايل ديكارت. عمل هورسل يسرتجع كما نيوتن، عمل أينشتني
األوروبية». العلوم «أزمة من الثاني الجزء عنوان هو هذا 501

ينهي. ثم البداية هورسل ويعيد ديكارت يبدأ ديكارتية»، «تأمالت داللة هي هذه 502

وعلم الظاهريات بني والصلة املدرسية الفلسفة معضلة مواجهة يف قبل من نفسه ديكارت وجد وقد 503

«األزمة». يف الثالث الجزء موضوع النفس،
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الكوجيتو إىل العودة من اإلصالح هذا ويتكون للقصدية،504 الشاملة للمسألة خاص
علم وقام الطبيعية، املسبقة األحكام كل من التخلص مع الوخيمة نتائجه تجنب مع
مستويات عىل للحصول بالظهور للقصدية ليسمح الظاهرياتي بالرد الظاهرياتي النفس
بل مشاكله النفيس للتجريد كان ثَم ومن املنصف؛ املشاهد ولتكوين النفيس للوصف
هو آخر خطر ويوجد للقصدية،505 واقعية موضوعات وجود عىل بالتأكيد وتناقضاته
النفس علم بني الصلة تؤدي ذلك، ومع الظاهرياتي.506 النفس علم شمولية فهم سوء
للذات؛ الخالصة املعرفة إىل مبارشة الدخول إىل الرتنسندنتالية والظاهريات الظاهرياتي

األبد.507 إىل النفس لعلم املوضوعي النموذج استبعاد وبالتايل
املوضوعية بني الرصاع يف الفلسفة يتلخصتاريخ النقدية، الفلسفة وبعد آخر، وبتعبري
الذاتية يف دائًما التطور واستمر دائًما،508 اختلطا اللذين الرتنسندنتايل والباعث الفيزيقية
قاتًال. النفس وعلم الرتنسندنتالية الفلسفة بني الفصل وكان والتجريبية، الرتنسندنتالية
النفس علم ميدان بينهما، قوية مؤاخاة أيًضا توجد بينهما، الجذري االختالف من وبالرغم
نظرية،509 مصادرات بلورة يف اآلن حتى ينجح لم النفس علم أن فالواقع القرارات؛ هو
الداخلية، بالتجارب يتعلق فيما العون يد إليه تمد أن الرتنسندنتالية الفلسفة وتستطيع
الظاهرياتي، الرد وبعد الرتنسندنتالية، الفلسفة مستوى إىل النفس علم نقل يتطلب وهذا

للشعور. الحي التيار علم النفس علم يصبح

هذه إىل منطقية» «بحوث وتنتمي .F. Brentano برنتانو عند الوصفي النفس علم هنا املقصود 504
.Krisis, pp. 235–7 برنتانو رفضه ما وهو املدرسة،

نظرية النفيس، التجريد االدعاء، هذا ضد أساًسا منطقية» «بحوث أيًضا بل Ideen «األفكار» كتب 505

.Krisis, pp. 244–7 هيوم
.F. Brentano. Ibid., pp. 247–60 وبرنتانو ،Dilthey دلتاي عند النفس علم هنا املقصود 506

.Ibid., pp. 261–9 وهيوم لوك عند النفس علم دائًما هنا املقصود 507
األملانية)، (املثالية كانط بعد والفالسفة وهيجل وكانط ديكارت خط هي الرتنسندنتالية الذاتية 508
Ibid., اإلنجليزية) (التجريبية Schupp وشوب مل ستيوارت وجون وبركيل هيوم خط هي والتجريبية

.pp. 194–201
.Ibid., pp. 207–12 وهيوم وبركيل ولوك هوبز عند النفس علم هنا املقصود 509
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وظل والفيزيقية،510 الثنائية املسبقة االفرتاضات بسبب النفس علم فشل وأخريًا
كل وتخاطر الخاطئ،511 التجريبية وطريق فلسفي موضوعي علم فكرة بني منقسًما
الباطنية، التجربة نفس علم يف أو السيكوفيزيقا يف بالوقوع االتجاهني بني للتوحيد محاولة
االختالف يف تشكك فإنها طبيعيتني كواقعتني والبدن النفس بني االتجاه يف تسوية وكل
وتصور والنفيس، الطبيعي اليشء بني والتفرد والعلية بالزمانية يتعلق فيما الجذري
كتجربة اليشء» «البدن تجربة تؤخذ ولم فيه، مشكوك الداخلية والتجربة الخارجية التجربة
الثنائية توجد التوازي، هذا أساس وعىل النفس، لعلم كموضوع اآلن حتى الخالص للذاتي
الصوري.512 التعميم يف مربراتها تجد ومنري وحيد وصفي علم فكرة واضعة «الديكارتية»
طريق يف يسري الذي النفس عالم خاصة النفس عالم حياة يف التجريبية أصل ويوجد
املمكن الشامل وتجريده املنطقة يف نمطه العام التجربة لعالم فمثًال ومزيَّف،513 خاطئ
أيًضا توجد التجربة، عىل يقوم الذي التجريد ويف معه،514 متضايفة الطبيعة تكون الذي
فإن وهكذا الثانية،515 إىل األوىل ورد الخارجية، والتجربة الداخلية التجربة بني ثنائية
الظاهراتي، عند التوحيدية الرؤية يف يقابلها ما لها النفس عالم عند للعالم الثنائية الرؤية
وعلوم الطبيعة علوم بني التمييز إىل والسيكوفيزيقية والثنائية الطبيعية النزعات أدت وقد
منهجها الظاهريات تقدم اإلنسانية، العلوم يف الخلط هذا عىل القضاء أجل ومن الروح.516

أساسية.517 بتمييزات يبدأ الذي

التيار .Ibid., pp. 215–7 والطبيعية البدن بني باملوازاة يتعلق فيما ديكارت فلسفة مرياث الثنائية 510
.Einströmung للشعور الحي

.Krisis, pp. 217–9 بديكارت مرتبط األول االتجاه 511
الباب ذلك قبل انظر .Ibid., p. 226 ودلتاي. برنتانو بعُد فيما النفس لعلم اإلصالح بهذا قام وقد 512

الثقافية. البيئة (٢) التطبيقية، والظاهريات النظرية الظاهريات الثاني: الفصل األول،
.Factice مزيف .Ibid., pp. 227–9 513

.Ergönzend جزئيٍّا تجريًدا تعترب ديكارت عند الجوهرين نظرية 514
املقابل الخط وبركيل، بلوك مروًرا Wundt فوند حتى هوبز عند التجريبية تطور هنا املقصود 515

ديكارت. عند للعقالنية
.Krisis, pp. 233–5 516

.Ibid., pp. 294–313 517
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املكان ترتك ذلك ومع مثال،518 إىل الطبيعة لتحويل جديدة مقاربة الحديثة والفيزيقا
وحدها الظاهريات الفيزيقي، النسق داخل الزمان واضعًة الحي للعالم كحامل والزمان
أن والواقع الحي، املعطى مشكلة واضعًة النهضة، مرشوع إلكمال أخريًا تأتي التي هي
ذلك، ومع املوضوعي.519 العلم قضية وهي عامة مشكلة يف جزئية مشكلة الحي املعطى
قبل ما مع الثاني يتعامل العام، واملعنى الدقيق باملعنى املوضوعي العلم بني فرق هناك
العلم.520 قبل ما لعلم املوضوعي، العلم لهذا كبرية فائدة الذاتية للتجربة لذلك لألول؛ العلم
رئييس حدس عالم هو النفس، لعلم اإلطالق عىل موضوًعا ليس الحي للمعطى العالم هذا
يتحول الذي هو العالم وهذا حديس، ال منطقي بناء موضوع الواقعي العالم بالتعارضمع
منطقية كممارسة ذاتي تكوين نفسه هو املوضوعي العالم هذا رياضة، إىل طبيعة من
هذين بني العالقة وتلخص مجموعه،521 يف العياني الحي املعطى عالم إىل تنتمي نظرية
أن من بدًال وباختصار، بدايتها،522 ويف مصدرها يف األوروبية الفلسفة بواعث كل العاملني

شاملة. فلسفية مشكلة تصبح جزئية مشكلة الحي املعطى عالم مشكلة تكون
كتحليل أخرى مرة «الرد» نظرية تعرض الحي للمعطى العالم هذا عىل وللحصول
املوضوعي املنطقي فالقبيل املوضوعي؛ العلم تقويس هو أوًال الظاهرياتي.523 للتقويس
العالم يف اليشء ويصبح الحي، املعطى لعالم املنطقي قبل ما القبيل إىل بالنسبة بعدي هو
الحي؛ املعطى لعالم صوري بناء لوجود إمكانيتان هناك الشعور. يف اليشء الطبيعي
للمعطيات بالنسبة التأميل املوقف إمكانية والثانية الساذج، الطبيعي املوقف إمكانية األوىل
االتجاه يف الكيل التغري هو الرتنسندنتايل التقويس وخاصية الحية،524 واملوضوعات الذاتية
والتقويس فهم، سوء أي من النفس حماية هو صحيح كيل تقويس وصعوبة الطبيعي،

.Ibid., p. 343 أينشتني هنا املقصود 518
.Ibid., p. 123–6 519

األساس يعطي ال ولكن أينشتني، إىل Miehelesons ميكلسنز من التجربة فائدة نموذج هورسل يعطي 520
.Ibid., pp. 128-9 أينشتني لنظرية فائدة أي الفيزيقي النفيس أو النفيس

.Ibid., pp. 132–4 النظري املنطقي التكوين لهذا نموذج أنه عىل بولزانو عند ذاته يف اليشء أخذ 521
.Ibid., p. 134 وهيجل كانط عند والبداية توما، والقديس أرسطو عند املصدر يوجد 522

.έпοxη التقويس 523
.Krisis, p. 150 وهيوم كانط مشكلة هذه 524
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الجمعي-األوروبي) (الوعي املشرتكة الذاتية ثانيًا:

الرتنسندنتايل التضايف باكتشاف يسمح مما ممكنًا؛ «الرد» يجعل الرتنسندنتايل الحقيقي
الرتنسندنتالية.525 الذاتية بطريق الجديد الطريق هذا ويرتبط الشعور، وعالم العالم بني
يُطلق الذي الشامل التقويس بعد يظهر نظرية أهمية ذو موضوع الحي املعطى وعالم
الحسية وتفرسالحدوس الحي.526 املعطى تيار هو الحي، املعطى لهذا الطبيعي الواقع عىل
ظواهر إىل وباإلضافة وشامل. قبيل تضايف عالقات بينها وتوجد عليه، هي كما الخالصة
التجربة. وجماعة الشعور، وآفاق التطور، وتغري الحركة، ظواهر أيًضا هناك اإلدراك،

للتضايف.527 ذاتي نسق عىل مؤرش هو منطقة وكل حيس وجود كل ذلك، عن وفضًال
ثالثة يف للتكوين عمل كل ويعطي للمعنى، تكوين أول الرتنسندنتايل والتكوين
ن وتكوِّ «الكوجيتاتوم». التفكري موضوع واألنا «الكوجيتو»، أفكر واألنا األنا، موضوعات:
وهو متناقص فهم سوء ويظهر الحي، املعطى ألنطولوجيا األوىل املادة املوضوعات هذه
العالم، يف موضوعي وجود الوقت نفس يف هو للعالم الذاتي فالوجود اإلنسانية؛ الذاتية
«نحن» يف التناقض حل ويوجد املعضلة،528 هذه حلَّ ِحجاج كلعبة املنطق يستطيع وال
أصيل كأنا «األنا» يف أخرى ناحية ومن الفعال، العامل األخرية، الذات باعتباره اإلنساني
الذاتية الخربة ن تكوِّ مشاركة ذوات باعتبارهم الرتنسندنتاليني لآلخرين أفقيٍّا يكون

املطلق. الفعال األنا هو للتقويس الرئييس فاملكسب الرتنسندنتالية؛529 املشرتكة
العنوان ويبني الحديثة، العصور يف طاحنة أزمة عن باإلعالن الظاهريات وتنتهي
وجود األول شيئني؛ وبوضوٍح الرتنسندنتالية» والظاهريات األوروبية العلوم «أزمة وحده
وبالرغم الرتنسندنتالية. الظاهريات يف األزمة هذه حل والثاني األوروبية، العلوم يف أزمة
تاريخ األول قسمني؛ إىل مبارشة منقسمٌة فإنها األوروبية، للفلسفة تاريخ «األزمة» أن من
تنقسم املعنى وبهذا الحي.530 للمعطى كعلم الظاهريات عرض والثاني لألفكار، نقدي

.Ibid., pp. 156–8 ديكارتية» «تأمالت مع بالتوازي Ideen «األفكار» وتفرس ديكارت. طريق هو هذا 525

.Ibid., pp. 159–81 هرقليطس نهر ذلك ويشبه 526

السوفسطائي. بالِحجاج بعد فيما اختلطت ثم سقراط، قبل ما الطبيعة فلسفة عظمة كانت وتلك 527

.Ibid., pp. 168–70 و«األفكار» منطقية» «بحوث معنى أيًضا وهو
ديكارت إىل Cogitata؛ التفكري موضوع ،Cogito أفكر ،Ego أنا املصطلحات: هذه هورسل يحيل 528

.Sens املعنى الحس، .Ibid., pp. 173–6, 193
.Méthodologie منهجية .Ibid., p. 185 األكويني توما والقديس أرسطو املنطق من النوع هذا يمثِّل 529

.Ibid., p. 188 العالم مع Le Je األنا عالقة ديكارت يوضح لم 530

307



الظاهريات تأويل

مخطط لبناء الوعي األوروبي وتطوره
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ه

(أ) فلسفة الحياة (سقراط)

(ب) فلسفة العقل (أفالطون)

(ج) فلسفة ا4ادة (أرسطو)

(د) اكتمال الحضارة اليونانية

      (األخالقيون)

(١) ا4صدر اليوناني
 الروماني

(٢) ا4صدر اليهودي
ا4سيحي

(٣) أوروبا نفسها

(أ) أفلوط'

(ب) القديس أوغسط'

(ج) القديس توما األكويني

(د) دنزسكوت

(ه) نيقوال الكوزي

(أ) البداية: ديكارت

(ب) الخط الصاعد (العقالنية)

(ج) الخط النازل (التجريبية)

(د) ا4ثالية النقدية

(ه) ا4ثالية ا4غلقة

(و) النهاية: الظاهريات

لألفكار، نقدي تاريخ األول قسمني؛ إىل بوضوح نفسها، األوىل» «الفلسفة مثل «األزمة»،
للفلسفة، تاريًخا منها أكثر تاريخية منهجية األوروبية العلوم أزمة «الرد» نظرية والثاني
أزمة عن تعبري العلوم أزمة الشامل،531 العلم هو واحد ملرشوع والفشل النجاح تجارب تبني

Ibid., يف الحي للمعطى املوضوعي والعلم ،Ibid., p. 1–23 يف لألفكار النقدي التاريخ يوجد 531

.pp. 123–94
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الجمعي-األوروبي) (الوعي املشرتكة الذاتية ثانيًا:

نفسه،533 األوروبي الوعي إىل العلوم أحيلت وهكذا األوروبية،532 اإلنسانية لحياة جذرية
شعورية ظواهر العلوم األوروبي، الوعي يف مصادرها يف بل الداخلية، بنياتها ليسيف أزمتها

خارجية. ظواهر تكون أن قبل
الحيوي الدافع انقلب فقد الخالق؛ التطور بملحمة كثريًا األوروبي الوعي ملحمة وتذكِّر
االنقالب باستمرار. وهكذا الهبوط إىل يعود ثم جديد من ينطلق ِثقل، إىل األعىل املثل نحو
املادة. ِثقل الثاني واالنقالب التجريبي، أو الصوري بسبب الحي املعطى نسيان األول
عن االنحراف يف أوروبا أُفول ويتجىل أزمة، يف نفسها أوروبا مريضة، األوروبية الشعوب
أملها والظاهريات النفسانية،534 والنزعة املوضوعية يف وسقوطها الخاصة، العقلية حياتها
يسري وكأنه وخلطه ثنائيته يف املحتوم تطوره يف األوروبي الوعي استمر إذا إال الوحيد،

القدر. من مدفوًعا مصريه، نحَو يشء كل من بالرغم

.Ibid., pp. 58–60 532

.Krisis «األزمة» من األول الجزء عنوان هو هذا 533

.Ibid., pp. 347-8 534
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الظاهريات1 تكوين الثاين: الفصل

تكوين هو اآلن يهمُّ وما الذاتية، يف لنظرية متعدد مخطط إىل الظاهريات فهم انتهى
املعروف من أنه صحيح منهج، صورة يف الداخيل ومحركها للظاهريات األخري املقصد
تُنىس ما وعادة و«التكوين»، «الردود» لحظتني، من أساًسا يتكون الظاهرياتي املنهج أن
الظاهريات، أعمال مجموع يف يذكر ما نادًرا بالفعل وهو اإليضاح»، «منهج الثالثة اللحظة

السابقتني. للحظتني الداخيل املقصد ن يكوِّ فإنه ذلك ومع
تبدو خالصة» ترنسندنتالية وفلسفة لظاهريات موجهة «أفكار للعنوان وطبًقا
هة موجِّ أفكار مجرد من تتكوَّن مؤسسها أرادها وكما تكوينها مراحل أول يف الظاهريات
الخالصة الظاهريات الذهن»، لهداية «قواعد أو املنهج» يف «مقاًال بعُد تصبح أن دون
الفلسفة وهي ظاهراتية، فلسفة بجوارها يوجد ألنه محَكمة؛ فلسفًة بعُد تصبح لم نفسها
للمشاكل حالٍّ هة املوجِّ الفكرة وتمثل الظاهريات. يف االكتمال إىل طريقها يف الكالسيكية،
الظاهرياتي املنهج ن تكوَّ ذلك ومع باملقوالت.2 الخاصة الداللة صور ملء مشكلة مثل
الثاني الجزء الخالصة»، الظاهريات يف «مقدمة األول الجزء «األفكار»، مجموعة يف أساًسا

العلوم».3 وأسس «الظاهريات الثالث والجزء للتكوين»، ظاهراتية «بحوث

.Ex. Phéno., pp. 350–430 1

.Rech. Log. III, pp. 159–63 2

.Ex. Phéno., p. 350 3





لإليضاح1 الظاهريايتكمنهج املنهج أوًال:

و«التكوين»، «الرد» كبريتني، لحظتني يف اآلن حتى الظاهرياتي املنهج عرض تم لقد
أساس وهو لإليضاح، منهج أساًسا هو الظاهرياتي واملنهج «اإليضاح»، منهج تماًما ونُيس
الرتتيب هو إذَن «األفكار» ترتيب ليس «الرد». يف أشكاله أقوى يف ويظهر التكوين،
ويتابع فاألول. فالثاني الثالث التنازيل؛ الرتتيب بل فالثالث، فالثاني األول الجزء التصاعدي؛
ممكنًا نفسه «التكوين» يكون وال املرئية،2 املوضوعات تكوين درجات بدقٍة اإليضاح منهج
لتكوين طريقة أفضل هو الرتاجعي أو االسرتجاعي املنهج فإن ثَم ومن «الرد»؛3 بعد إال
«منهج أوًال هي: الظاهرياتي للمنهج الثالث اللحظات فإن وبالتايل الظاهرياتي،4 املنهج
للمجموع، الداخيل املقصد هو اإليضاح ومنهج «الرد». ثالثًا «التكوين»، ثانيًا اإليضاح»،

منهًجا. ُسمي الذي الوحيد وهو
الوحيدة الفكرة العلوم»، وأسس «الظاهريات بعنوان «األفكار» من الثالث الجزء ويف
ومن فيه؛ فصل آخر هو اإليضاح» و«منهج «اإليضاح»، فكرة هي منهًجا ُسميت التي
ويمكن الظاهرياتي، املنهج تكوين يف األول الفصل هو والواقع الثالثة، األجزاء كل يف ثَم
الصلة لتحديد خاصة اإليضاح منهج ُوضع فقد تراجعية؛ بطريقة الثالث الجزء تفسري
من مكوَّن فالواقع والظاهريات؛ النفس علم بني والعالقة واألنطولوجيا الظاهريات بني

.Ibid., pp. 350–61 1

.Ideen III. p. 103 2

.Ruckfrage, Regressive الرتاجعي االسرتجاعي .Ibid., II, pp. 179–80 3

.Ibid, III, Nachwort, p. 139 4



الظاهريات تأويل

باعتباره النهاية يف اإليضاح منهج ُوضع للفصول الطبيعي للرتتيب وطبًقا مناطق، عدة
النفس، علم الثالثة: العلوم يف متضمنة عدة مناطق من الواقع يتكون إذ األخري؛ الحل
الثالث املناطق هذه بني العالقة تحديد اإليضاح منهج غاية واألنطولوجيا. والظاهريات،

املقابلة.5 علومها بني والعالقة للواقع،
الرضوري من الظاهرياتي، للمنهج فهم يف سوء كل تجنُّب أجل ومن ذلك، عىل وعالوًة
أن يمكن وحده اإليضاح» «منهج أن رصاحًة أعلن فقد كمرشد؛6 اإليضاح» «منهج أخذ
الظاهريات يعطي الذي وهو الظاهرياتي، للمنهج ممكن تكوين لكل البداية نقطة يكون

الداخلية. وتمفصالتها الفكرية حركاتها
العلوم كل بل الدوجماطيقية، العلوم توضيح إىل الحاجة اإليضاح» «منهج ويُظهر
الطرف أحادية ضد ه موجَّ وهو والحدس، الغريزة من خليط أنتجها والتي الحضارة، داخل
أجل من التوسيع؛ الرفع، التعميم، للفكر: جديدة توجهات ويقرتح التجريبية، العلوم يف
العود الطبيعة، علوم قلب ضد النظرة وقلب التاريخ، يف توجهات يقرتح كما املثال، إقامة
اإليضاح» «منهج يتضمن آخر وبتعبري إلخ. … التجريبية نحو االنحراف ضد األصيل إىل

املشرتكة.7 الذاتية يف أو الفكر يف التوجه عمليات كل
بوضوح ذلك عن اإلعالن تم وقد للتمييز، منهج هو اإليضاح» «منهج أن والواقع
تفكري آخر وبالتايل «األفكار»؛ من الثالث الجزء يف أخرية كفقرة وتوضيح» «إيضاح يف
ينشغل حني يف التصورات بني اإليضاح ويتم «األفكار»،8 مجموع يف الثالثة األجزاء يف
يذكر حني يف واملعنى، واللفظ اللغة مع اإليضاح يتعامل التصورات. بمضامني التوضيح
هو بل للتوضيح، منهًجا فقط اإليضاح منهج ليس وباختصار ذاته. اليشء حول التوضيح

املتوسطة.9 املعطيات بني للتمييز منهج هو للتمييز، منهج أيًضا
أكثر، أو مستويات ثالثة بني أيًضا يكون قد بل مستويني، بني فقط التمييز يكون وال
بني الوعي حضور إىل بتوضيحها اإليضاح» «منهج يقوم التي التصورات تشري أخرى ومرة

.Ibid, III, pp. 70–5 5

.Ibid., pp. 93-4 6

التاريخ. يف اإلصالح (١٢) بعُد فيما انظر .Ibid., pp. 94–9 7

.Clarification التوضيح .Eclaircissement اإليضاح .Ibid., 20, pp. 101–5 8

.Elévation الرفع .Généralization التعميم .Klärungsmethode اإليضاح منهج .Ibid., pp. 222-3 9

.Elargissement التوسيع
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لإليضاح كمنهج الظاهرياتي املنهج أوًال:

املنطقة وتصور الصوري، التصور لتوضيحها؛ التصورات من أنواع ثالثة فتوجد عاملني.
مضمونه عن تماًما مستقل الصوري التصور املادي.10 والتصور الجهوي)، (التصور
كمادة، وليس جهة أو كمنطقة مضمونه يالمس الجهوي التصور أن حني يف املادي،
املستويات هذه وبإرجاع املادي.11 باملضمون الخاصة السمات إال املادي التصور ليس
كل تصور كل يقابل واألنطولوجيا؛ والظاهريات، النفس، علم الثالثة: العلوم إىل للتصورات
املنطقي والتصور للظاهريات، الجهوي والتصور النفس، لعلم املادي التصور خاص. علم

لألنطولوجيا. الصوري
املادي، اليشء مستويات: ثالثة بني لتمييز طبًقا للواقع املختلفة املناطق تصور تم وقد
وأخريًا «السوماتولوجيا»، البدن علم موضوع والبدن الفيزيقا، خاصًة الطبيعة علم موضوع
ومن عنه؛ مستقل ذلك ومع «السوماتولوجيا» يماس الذي النفس علم موضوع النفس.
علم بني العالقة إيضاح ويف للواقع،12 مناطق ثالث والنفس والجسد اليشء ن يكوِّ ثَم
أساًسا بإعطائه التجريبي النفس علم لرفع الظاهريات تُستخدم والظاهريات، النفس
تمييز مع جهوي تصور إىل النوع تصور بتحويل العقيل النفس علم وخفض أنطولوجيٍّا،
الظاهريات بني العالقة وتتحدد لألنطولوجيا.13 بالنسبة النفس وعلم الفيزيقا بني جذري

.Ibid., pp. 79–100 10

الصوري التصور يطابق كانط، الخالصعند العقل نقد يف الثالثة باملستويات الثالثية القسمة هذه تذكِّر 11
مقوالت صور مستوى نفس عىل املادي والتصور الذهن. مقوالت الجهوي التصور ويوازي العقل، مثال
توجد الظاهريات يف االرتكاز نقطة أن والفرق الحدس، صور مستوى نفس عىل املادي والتصور الذهن،
الصوري «املنطق يف أيًضا ذلك ويالحظ الشعور، منطقة وهي الجهوي، التصور أي الوسطى؛ املنطقة يف
العقل. مثال األعىل، املستوى يف النقدية الفلسفة يف االرتكاز نقطة أن حني يف الرتنسندنتايل»، واملنطق

الظاهريات

التصور

التصور

التصور

الصوري

الجهوي

ا!ادي

العقل

الذهن

الحدس

الفلسفة النقدية

مثل

مقوالت

صور

الجدل

التحليل
الحساسية

.pp. 131–7 للتصنيف محاولة أيًضا األخري وامللحق .Ideen III, 1 Ch., pp. 1–21 12

.Ibid, 2 Ch., pp. 21–75 13
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املاهيات، علم الظاهريات كانت وإذا الشعور. ومضمون املاهية بني بالعالقة واألنطولوجيا
من الثالث الجزء تحليل يبني ثَم ومن الصوري؛14 الشعور مضمون علم األنطولوجيا فإن
هو اإليضاح ومنهج املنهج، اسم عليها أطلق التي فقط هي اإليضاح فكرة أن «األفكار»
أكثر، أو ثالثة بني يكون قد بل مستويني بني فقط التمييز يكون وال للتمييز، منهج أساًسا
باملعنى التكوين إىل أيًضا يؤدي مما الوجود؛ مناطق تكوين إىل اإليضاح منهج انتهى وقد

الدقيق.
ممكن التكوين للتكوين»، ظاهراتية «بحوث بعنوان «األفكار» من الثاني الجزء ويف
للوجود. املختلفة املستويات بني العالقة ملنطق طبًقا ويتم ن، املكوَّ اليشء إيضاح بفضل
الواجهتني من ابتداءً التحليالت أغلب تتم التكوين، يف «تمييز» لفظ ظهور قلة من وبالرغم
إىل نفيس منظور من «الروحي» إيضاح وينتهي التحليل، موضوع اليشء يكوِّنان اللتني
مرًة اإليضاح ويظهر كروح»،15 والطبيعة كمادة، «الطبيعة للطبيعة: تصورين بني التمييز

للتمييز. كمنهج أخرى
الواقع عىل املفروض «الرد» ل منهجي كوعي «التكوين» يف «منهج» لفظ ويظهر
«منهج أدى وإذا الشخصاني،16 االتجاه إىل الطبيعي االتجاه من النظرة قلب من الطبيعي
«الرد». إىل أيًضا يقود الدقيق باملعنى التكوين فإن اآلخر، مناطق تكوين إىل اإليضاح»

للتمييز. كمنهج اإليضاح» «منهج يستعمل عميل» «إنجاز التكوين آخر، وبتعبري
الخالصة» للظاهريات عامة «مقدمة بعنوان «األفكار» من األول الجزء يعطي ثَم ومن
زالت ما أفكار وهي املنهج. يف لحظة أول وهو الرئييس، موضوعه ألنه «الرد»؛ ل أوليٍّا تعريًفا
العناوين ذات والفصول األقسام يف الرتدد هذا ويبدو الظاهريات، طريق عىل مرتددة
«اعتبارات ومشاكلها»، الظاهريات «مناهج أساسية»، ظاهراتية «اعتبارات مثل: العامة،
فهي والواقع»، و«العقل املاهيات» ومعرفة «املاهيات مثل: العناوين، أما للمنهج».17 أولية

ومنهج.18 كعلم للظاهريات املبارشة املقاربات ن تكوِّ التي وحدها

.Noême الشعور مضمون .Ibid, 3 Ch., pp. 359–63 14

.Ibid., II, B1. 10, pp. 359–63 15

.Personaliste الشخصاني االتجاه .Ibid., pp. 179–80 16

عنوان هو الثالث والعنوان الثالث، القسم عنوان الثاني والعنوان الثاني، القسم عنوان هو األول العنوان 17
الثالث. القسم من األول الفصل

الرابع. القسم عنوان هو الثاني والعنوان األول، القسم عنوان هو األول العنوان 18
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لإليضاح كمنهج الظاهرياتي املنهج أوًال:

«مناهج يف واحدة مرة التعرضله تم بل كثريًا، الظاهرياتي» «املنهج موضوع يربز ولم
وال ينفصالن، ال واملشكلة واملنهج مناهج، عدة فاملنهج ثَم ومن ومشاكلها»؛19 الظاهريات
تُرك ما وإذا العنوان.20 يدل كما األولية» «االعتبارات للمنهج» األولية «االعتبارات تتجاوز
كبنية الظاهرياتي املنهج يبدو واحد، منهج يف «املناهج» ت وُضمَّ جانبًا «املشاكل» لفظ
ويبدو مادي،21 صوري تحليل يف الشعور ومضمون الشعور صورة الخالص، للوعي عامة
يُعرف كي املعطى يف يطبق بل الدقيق، باملعنى املنهج الوحيد هو اإليضاح منهج أن بوضوح
القرب ويكون واضح، بحدس إدراكه يتم عندما املعطى يقرتب عنه. ابتعاده أو قربه مدى
ويكون عليه، هو وكما والكمال، التمام وجه عىل صفاته، يف املعطى يُدرك عندما كامًال
الصحيحة والدرجات غامًضا، يكون الحالة هذه ويف حدسيٍّا، إدراكه يتم ال عندما بعيًدا
الكمية، الكثافة درجات هي الخاطئة والدرجات النصاعة، يف كيفية درجات هي للوضوح
عنارصه وضوح من تزيد وأخرى حدسيٍّا، تجعله واحدة حركات؛ نفسه اإليضاح ويتضمن
املتوسطة املعطيات عن األغلفة ينزع باطراد، يتقدم مسار اإليضاح قبل. من حدسيٍّا املدركة
كإدراك اإليضاح منهج يف دوره ولإلدراك التمثالت، من متعددة سالسل يف إياها مفكًكا
العلوم كل يف الحال هو كما الظاهريات يف حيوي عنرص والخيال للمعاني، واهب أصيل

البداهة. يف نظرية أنه عىل مسبًقا اإليضاح» «منهج يبدو وهكذا النظرية،22
للمعطيات املطابقة الصادقة التعبريات تحتاج وال اللغة، عىل اإليضاح» «منهج وينطبق
من ويتأكد إيضاح،23 إىل تحتاج التي هي وحدها املتشابهة األلفاظ إيضاح، إىل الواضحة

امليادين.24 هذه يف للتجارب، والثاني للغة، األول والتوضيح؛ اإليضاح بني التمييز جديٍد

الثالث. القسم ،Ideen I 19

األول. الفصل الثالث، القسم ،Ibid 20

صورة الجمع. صيغة يف «البنية» لفظ واستُعمل والرابع. والثالث الثاني الفصول الثالث، القسم ،Ibid 21

.L’Analyse noètico-noêmatiqueاملادي الصوري التحليل .Noême الشعور مضمون .Noèse الشعور
.Donnatrice للمعاني واهب .Extension الكثافة .Intensité النصاعة

.Eidétique النظري .Ibid., pp. 217–27 22

.Equivoque متشابه .Ibid., pp. 215–17 23

.Explication رشح تفسري، .Clarification التوضيح .Eclaircissement اإليضاح 24
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الظاهريات تأويل

تمييز منهج بالرضورة وهو العلم،25 يف عنرصحيوي املنطوق، مثل التوضيح، ومنهج
إىل غامضة زالت ما التي املنطقية األفعال كل نقل من أوًال ن ويتكوَّ الغامضة، املعرفة يف
والالحديس حي، إىل الالحي الضمني املستوى عىل تحويل ويف التلقائي األصيل الواقع نمط
كمنهج الظاهرياتي املنهج «األفكار» ملجموعة الثالثة األجزاء تقدم وهكذا حديس.26 إىل

للتمييز. عمليات عىل يقوم لإليضاح
للتجارب، نظري كتحليل مبارشة «منهج» لفظ يظهر املجموعة هذه إىل وباإلضافة
كتحليل أيًضا و«رشح» «تفسريي» خاصًة «توضيح» ومشتقاته «إيضاح» لفظ يظهر كما
الدقيق. باملعنى «منهج» لفظ نفسه عىل يطلق أن دون التمييز عىل يقوم للتجارب، نظري
منهج أساًسا هو الظاهرياتي املنهج الظاهراتية، األعمال مجموع يف حتى أنه عىل يدل وهذا

و«إيضاح». «منهج» اللفظني؛ هذين بني التمييز من بالرغم لإليضاح،
وقت من «منهج» لفظ يظهر إذ التمييز؛ معنى «منهج» لفظ استعماالت كل وتبني
صدق من التحقق يتم ثَم ومن النفسانية؛ النزعة ضد الظاهريات معركة أثناء آخر إىل
للحصول منهجية إجراءات اآللية واملناهج اللوغارتمية املناهج العلوم. يف املنهجية اإلجراءات
تقوم النفسانية النزعة ضد الظاهريات معركة أن املعروف ومن تجريبية،27 أحكام عىل
لإلشارة «منهج» لفظ واستعمال تماًما، متمايزين مستويني بني األخرية هذه خلط عىل
ترتكز التي مبادئه الظاهرياتي وللمنهج للتمييز. كمنهج دوره عىل يدل املعركة هذه إىل
بتمييزات ذاته النظري التحليل ويبدأ نظريٍّا،28 تحليًال باعتباره الرتنسندنتايل التحليل حول
التكوين توحيد منهج مثًال: آخر إىل وقت من استحياء عىل «منهج» لفظ يظهر كما أساسية،
تمييز، بإجراءات نفسه التكوين ويتم الشاملة،29 الفلسفية الداللة يف الشعور به يقوم الذي
يقع وعندما الوقت. نفس يف و«الرد» «التكوين» إىل «منهج» لفظ استعمال يشري وأيًضا
سماتهما عن يكشفان فإنهما إحكاًما، األكثر الظاهرياتي «الرد» تحت فيه واملفكر املرئي
إىل أساًسا املنهج هذا ينتمي ما بقدر خاص فلسفي منهج جوهر هو وهذا الخاصة،

.Ibid., pp. 423–5 25

.La couche sous-jacente الضمني املستوى .Actualité الواقع 26
.Mécanique آيل .Rech. Log. I, pp. 122–4 27

.Méd. Car., pp. 58–61 28

.Log. For. Trans., pp. 327–9 29
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لإليضاح كمنهج الظاهرياتي املنهج أوًال:

الحلول،31 عىل انفتاًحا الظاهرياتي «الرد» ويعترب عام.30 بوجه العقل ونقد املعرفة نقد
الخالص، النفس علم منهج لحظتَي النظري والتحليل النفيس الظاهرياتي «الرد» ن ويكوِّ
التمييزات. عىل و«التكوين» «الرد» من كلٌّ يتأسس وهكذا والتفكري.32 الرؤية عنرصان: وله
إلدراك عام كمنهج املاهيات رؤية وتُعترب الخربات، لتوضيح «منهج» لفظ أيًضا ويطلق
وحدها الفكرة الخيال، خالل من املصطنع من للتحرر حاسمة خطوة والتنوع القبيل،33
التنوع بني التمييز عىل املاهيات رؤية منهج إذَن يقوم التغري، هو التنوع وليس الثابت، هي
تحويل لحظة وتُستخدم مثال، إىل الواقع وتحويل التجريبي التعميم فصل وبني والتغري،
مشابه منهج أيًضا ويوجد التنوعات، من نهائي ال عدد استبعاد بعد كنموذج مثال إىل الواقع
عامة تصورات عىل للحصول كآلة مثال، إىل الواقع وتحويل الحديس التعميم منهج وهو
مضمون إىل املاهية رؤية منهج أيًضا ويشري التجربة، عالم من ابتداءً بسيط عالم لبنية

التمييز. عىل القائم اإليضاح منهج
قادر منهج وهو يشء، كل وقبل أوًال املاهية رؤية منهج هو التجارب توضيح ومنهج
وتوجد املاهية، كأساسلرؤية الحرة التنوعات ويضع الخالصة، العمومية عىل الحصول عىل
أساس للتنوعات الكثرة مجموع إدراك أن حني يف التنوعات، لتكوين كأساس الحياد صورة
توصف وهكذا خطأ.34 التجريد ونظرية والفردي، التجربة مع عالقة ولهذه املاهية، رؤية
والتغريات التنوعات خالل من الخالصة العمومية عىل للحصول كمنهج هنا املاهية رؤية
الواقع فروق بني قبلية، ورضورة تجريبي عموم بني بالتمييز املنهج ويبدأ التجربة، يف
والحصول العموم درجات بناء يف الرتاتبية إىل التمييز ويؤدي إلخ. … اإلمكانية وفروق
بالنسبة متعددة نماذج إلقامة أيًضا» «املنهج لفظ ويطلق العيانية،35 العليا األجناس عىل
املتحول تجاوز هنا املنهج مهمة «اليشء».36 منطقة مثل أجناسعليا عىل الحصول لصعوبة

.Idee der Phäno., p. 58 30

.Phäno. Psycho., pp. 187–92 31

.Ibid., pp. 260–3, 306–8 32

.Ibid., pp. 72–93 33

.Idéation مثال إىل الواقع تحويل .Er. Ur., pp. 410–20 34

.Ibid., pp. 409–10, 432–7 35

Clarification, توضيح .Explication, Erklärung ورشح .Eluicidation اإلنارة .Ibid., pp. 437–40 36

.Klärung
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«منهج» لفظ ويفيد املطلق. إىل والنسبي الواحد، إىل والكثري الدائم، إىل واملتغري الثابت، إىل
ألنه اإليضاح من أكثر التوضيح هنا واملقصود بوضوح، عنه التعبري دون اإليضاح دور هنا
الواحد بني واملتغري، الثابت بني التمييز يظهر املنهج وبفضل التجارب، بمضمون يتعلق
تمييز منهج بوضوٍح الظاهرياتي املنهج الجزئية، والتغطية املثالية الوحدة بني والكثري،

العلني. باإليضاح املرور دون
«الرشح» أو «اإلنارة» أو الضوء» «إلقاء ألفاظ الوقت نفس يف «إيضاح» لفظ ويتضمن
املعرفة»،37 ظاهريات إلنارة «عنارص العنوان يف وحدها اإلنارة وتظهر «التوضيح»، أو
بيان عىل املوضوعي املنطق يف املوضوعية معنى وإنارة التمييز إدراك عىل اإلنارة وتساعد
ويبدو واالستكشاف، االكتشاف عىل اإلنارة تساعد واقعي، عالم إىل التقليدي املنطق إشارة

والتوضيح.38 الرشح قبل اإليضاح يف درجة أنها
هو الذي البسيط اإلدراك مع تعارض يف الرشح ويظهر الرشح، إىل اإلنارة وتؤدي
الشارح، والرتكيب الشارح االعتبار بني تمييز هناك االعتبار ويف االعتبار، مع تعارض يف
شارح استدراك أيًضا هناك املقوالت، وتحديد «الحامل» ل األصيل املكان هو األخري وهذا
وينخفض عادة الرشح ويقع التعدد، عن الرشح ويتميز مراوغ. لرتكيب خاصة كطريقة
التمييز مواجهة يف لآلفاق طبًقا التوقعات بني كتمييز وظيفته تارًكا حسيٍّا انطباًعا ويصبح
… والتذكر التوقع رشح مثل: للرشح، أصلية وغري أصلية للتنفيذ أنماط وهناك التحلييل،

االستدراك.39 عن يتميز لذلك متعددة؛ نظرات أيًضا وللرشح إلخ.
نفس وهو التحلييل،40 التمييز مواجهة يف التوقع آفاق بني كتمييز الرشح ويعترب
فارغ. الشعور الثاني ويف مملوء، الشعور األول يف واإليضاح؛ التوضيح بني السابق التمييز
«املتعدد الرشح مفهوم لتقديم الفرصة والتحديد الحامل بني التمييز نسبة أعطت وقد
كلها، كالطبيعة الحامل معاٍن: ثالثة له املطلق والتحديد املطلق الحامل بني فالتمييز النظر»،
التأسيس. بعد كموضوعية والحامل الداخلية، الحساسية يف فردية كموضوعات والحامل

العمل. يف التوضيح منهج يبدأ الرشح يتم أن وبعد

.Rech. Log. III, Rech III 37

.Log. For. Trans., pp. 300–10 38

.Considération االعتبار .Er. Ur., pp. 124–50, 178 39

.Recouvrement استدراك .Elissement الهرب .Substrat الحامل .Ibid., pp. 139–43, 159-60 40

.Eclaircissement اإليضاح .Clarification التوضيح الشعور. يف املوضوعات موضوعية .Passage مسار
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لإليضاح كمنهج الظاهرياتي املنهج أوًال:

وتوضيح املتشابهة، القصدية الرؤى انحراف يدرك لألصيل، تكويني بحٌث والتوضيح
ن يكوِّ الذي املستور الذاتي للمنهج تعرية املنطقية العلوم يف األساسية املختلفة التصورات
التكويني البحث يف العلوم مشاكل كل وترتكز املنهج، لهذا نقد الوقت نفس ويف التصورات
كمنهج حنيآلخر من بجالء التوضيح ويظهر التوضيح،41 بفضل ممكنًا يكون الذي لألصيل
أثناء األنطولوجي واالتجاه املنطقية القضايا يف الصوري االتجاه بني التمييز يتم إذ للتمييز؛
نحو الحكم فعل يتوجه ال املسار، منهج يف املهمة هذه وتنحرص التوضيح، مهمة تحليل
مماثل الشعور يف املوضوعي فاملوضوع الشعور؛ يف املوضوعات موضوعية نحو ولكن الحكم
وأنماط الهوية، عن بحث وكأنها الظاهريات تبدو هنا اللغوية، الرتكيبية العمليات لتنوع
مبارشة التمييز ويبدو ما، يشء موجهات أنماط هي للموضوع اللغوي الرتكيب صور
ملوضوعية وحامل الصور خلق مزدوجة، وظيفة ذات لغوية تركيبية لعمليات كتفريع
املوضوعية وحدة عىل الحكم توافق تأسيس يف املزدوجة الوظيفة هذه تلتقي ثم املناطق،
يعود وهكذا مشرتكة، وذاتية فردية ذاتية امتالكات املقوالت تكوينات أن إال الحامل،
وبينهما اإلنارة، وتنتهي التوضيح، يبدأ وهكذا اإلنارة. بفضل فعيل كتمييز لينتهي التشعب

جديد.42 من يتوحد ثم يتشعب مزدوج، كاتجاه مرات عدة التمييز يتم
طرق بعدة تشري للفكر إجراءات ذلك كل و«التوضيح» و«الرشح» «اإلنارة» إن
التكوينية الظاهريات مجموع يف مكانه األنطولوجي وللرشح اإليضاح، منهج إىل
اإليضاح النفيس املصدر ويتطلب الرشح، اآلخر تجربة تستدعي كما الرتنسندنتالية،

الخربات.43 توضيح منهج لوضع و«التوضيح» و«الرشح» «اإلنارة» وتمهد الظاهرياتي،

.Objectivité Thématique املوضوعات موضوعية .Log. For. Trans., pp. 240–6 41

.Passage املسار .Synthaxique اللغوية الرتكيبية .Ibid., pp. 150–61 42

.Med. Car., pp. 115–26 43
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للتمييز1 كمنهج اإليضاح منهج ثانًيا:

يف فقرات (مجموعة واملقاطع والفصول األقسام عناوين بعض يف التمييز منهج ويظهر
مختلطني؛ شيئني عن تعرب مزدوجة ألفاظ أو لفظية ثنائية يف والفقرات واحد)، موضوع
«العقل الشعور»، ومضمون الشعور «صورة املادي»، والواقع «الشعور واملاهية»، «الواقعة
«الواقعة باستثناء املنفي، اليشء إىل والثاني املثبت، اليشء إىل األول اللفظ يشري والواقع».
والتعبري اليشء، نفس إىل الثالثة التمييزات وتشري مثبت،2 والثاني منفي، فاألول واملاهية»
الروح، إىل العقل أو الشعور وصورة والشعور املاهية تنتمي إذ مختلفة؛ بطرق عنه
ويقوم الطبيعة، إىل الواقع أو الشعور ومضمون الطبيعي والواقع الواقعة تنتمي حني يف
وجانب مثايل، جانب جانبان؛ لها الحقيقة أن الكربى العناوين تبني الخلط، ضد هنا التمييز
العقل الشعور،5 ومضمون الشعور صورة طبيعي،4 وواقع شعور وواقعة،3 ماهية واقعى:
غاية األوليات.7 لنظام طبًقا الواقعي الجانب املثايل الجانب يسبق أن والطبيعي والواقع.6

.Ex. Phéno., pp. 361–71 1

عند الحال هو كما «ماهية» لفظ قبل «واقعة» لفظ للمسألة والحجاجي السلبي الطابع اقتىض ربما 2

و«الفكر والذاكرة» «املادة يف الحال هو كما الثاني، ويبقى األول، اللفظ يلغي األخري، هذا فعند برجسون.
والدين». األخالق و«منبعا الخالق» و«التطور واملحرك»

األول. الفصل األول، القسم ،Ideen I 3

الثاني. الفصل الثاني، القسم ،Ibid 4

الثالث. الفصل الثالث، القسم ،Ibid 5

الرابع. القسم ،Ibid 6

املثال. الواقع يسبق واملاهية» «الواقعة عنوان يف فقط 7
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أو للربط فلسفة أنه عىل تباًعا التمييز ويظهر جديد، من الواقع بناء إعادة هنا التمييز
إذ التمييز؛ فيه يقع الذي اليشء من واحًدا طرًفا إال العنوان يتضمن ال وأحيانًا العالقة،
«منطقة عنوان ويبني املاهية،8 جانب واحًدا، جانبًا املاهيات» ومعرفة «املاهيات عنوان يبني
اليشء، من اآلخر الجانب األخرى العناوين تبني وقد االتجاه،9 نفس أيًضا الخالص» الشعور
االتجاه «دعوى عنوان ويشري الواقعية،10 جانب الطبيعية» للنزعة الخاطئ «التفسري ويبني
طرف كل تحليل يتم الحالة هذه ويف الواجهة،11 نفس إىل الدائرة» خارج ووضعه الطبيعي
الثنائية يف لفظ مضمون عن التعبري يتم وأحيانًا حدة، عىل فيه التمييز يتم الذي اليشء يف
كانت إذا عليها اإلبقاء عىل أو الطبيعة، جهة من كانت إذا حذفها عىل تدل شارحة بعبارة
الوقائع، علوم عيوب الطبيعية» للنزعة الخاطئة «التأويالت عنوان ويبني الروح. جهة من
ذلك مقابل ويف الدائرة».12 خارج الطبيعية النزعة دعوى «وضع عنوان يف تُستبعد ثم
جانب من اللفظ مضمون عن العقل» و«ظاهريات الخالص» الشعور «منطقة عنوانا يعرب

الروح.13 جانب من املاهيات» ومعرفة «املاهيات وكذلك الروح،
إىل «التكوين» يقدمها التي الثالثية القسمة تشري «األفكار» من الثاني الجزء ويف
الطبيعة تكوين الدعوى ونقيض املادية، الطبيعة تكوين الدعوى جديل: كمنهج التمييز
العالم أي الطبيعة؛ وحدة هي الروح فعالم الروح؛ عالم تكوين الدعوى ومركب الحية،

والروح.
كقسمة الثنائية القسمة مالحظة االنتباَه، يسرتعي ومما الثالثية، القسمة هذه وبعد
العموم عىل الطبيعة فكرة املادية الطبيعة تكوين يف أنه فالواقع نادرة؛ استثناءات مع فرعية
أن إال والطبيعة،14 الفكرة بني وكأنها تبُد لم إن الثنائية القسمة من املستثناة وحدها هي
للجسد بالنسبة والحركة ثنائية.15 ن تكوِّ املرئية األشياء مع للمعنى الوجودية املستويات

األول. القسم ،Ideen I 8

الثالث. الفصل الثاني، القسم ،Ideen I 9

الثاني. الفصل األول، القسم ،Ibid 10

األول. الفصل الثاني، القسم ،Ibid 11

األول. الفصل الثاني، القسم الثاني، الفصل األول، القسم ،Ibid 12

األول. القسم ،Ibid 13

األول. الفصل األول، القسم ،Ideen II 14

الوجودية. املستويات الثاني الفصل األول، القسم ،Ibid 15
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عن يندُّ الذي هو وحده الخالص األنا الحية، الطبيعة تكوين ويف كذلك،16 ثنائية املتحرك
يتضمن كما والنفس،18 الواقع بني ثنائية عىل النفيس الواقع يحتوي إذ الثنائية؛17 القسمة
تكوين ويقدم والبدن.19 النفيس الواقع بني أيًضا ثنائية خالل من النفيس الواقع تكوين
يبني وأخريًا النفيسواالستبطان.20 الواقع شيئني: أيًضا االستبطان خالل النفيسمن الواقع
ويتميز الشخصاني.21 والعالم الطبيعي العالم بني التعارض بوضوٍح الروح عالم تكوين
الثنائية القسمة تنتهي وأخريًا األسايسللثاني،22 القانون هو فاألول الروح؛ عالم عن الباعث

الطبيعي.23 العالم مواجهة يف الروح لعالم األنطولوجية باألولوية
تصورات أحيانًا، التصورات تحديد يتم إذ مزدوج؛ تحليل دائًما هو تحليل وكل
العلم اتجاه ويوضع الداللة، محمول مسألة استبعاد مع واحد آن يف والتجربة الطبيعة
الخالص، النظري االهتمام إىل جذوره تمتد الذي النظري االتجاه مواجهة يف الطبيعي
التلقائية أيًضا وتشري القصدي، الحي املعطى مواجهة يف أيًضا النظري الفعل ووضع
لفظ ويظهر املزدوج.24 املعنى ذي التحليل إىل للشعور والالواقعية والواقعية والسلبية
املسار يف اختالف فهناك «الرد»؛ لحظة يف أقل نحٍو عىل ولكن واآلخر، الحني بني «تمييز»
عالقة نمط إىل لإلشارة «متضايف» لفظ أيًضا يظهر كما التأمل، وإىل النظري االتجاه إىل
املعنى موضوعات وتُحال املموضع،25 غري والفعل املموضع الفعل تحليل يف الحال هو كما
يف الحال هو كما الرتكيب إىل مكانه أحيانًا املزدوج التحليل ويرتك األصلية، املوضوعات إىل
اليشء مثل للعالم الرتاتبي التصور عن للتعبري أحيانًا ويمتد واملقوالت، الحساسية مركب

الثالث. الفصل األول، القسم ،Ibid 16

األول. الفصل الثاني، القسم ،Ibid 17

الثاني. الفصل الثاني، القسم ،Ibid 18

الثالث. الفصل الثاني، القسم ،Ibid 19

الرابع. الفصل الثاني، القسم ،Ibid 20

األول. الفصل الثالث، القسم ،Ibid 21

الثاني. الفصل الثالث، القسم ،Ibid 22

الثالث. الفصل الثالث، القسم ،Ibid 23

.Actualié et non-actualité والالواقعية الواقعية 24
.Acte objectivant, Act non-objectivant املموضع غري والفعل املموضع الفعل 25
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دائرة مجرد هي فالطبيعة البسيط؛ عن باإلعالن وينتهي الحساسية، واملادة للمكان الشبح
لألشياء.26 بسيطة

املستويني؛ ذات املعادالت من مئات يف نفسه عن ويعرب املزدوج، التحليل ويستمر
واالمتداد، الحركة يف املادية وماهية املادية، الطبيعة فوق الحية الطبيعة والواقعي. املثايل
عىل اليشء ماهية تعتمد ثَم ومن الحركة؛ عن والتغري النقلة وتعرب جوهرها، املادية وماهية
ويظهر الواقعي، تحديده الوقت نفس يف هو الذي اليشء مخطط الصفات وتكون ظروفه،
التحليل يؤدي وهكذا رفع، أو كامل تحديد أو قريب كتحديد اليشء تجربة خالل من اليشء

التبعية.27 عالقات تعدد يف اليشء خصائص بتكوين يسمح تراتبي تصور إىل املزدوج
ويرتك اليشء، تكوين تحدد التي الذاتية العوامل أيًضا تظهر التجربة، ظهور وبمجرد
الصفات تعتمد وهكذا العلوي، الجزء عىل يعتمد للمعادلة السفيل الجزء املزدوج التحليل
وغري أحيانًا الطبيعي اإلدراك وعىل تجرَّب، التي الذات جسد عىل املادي لليشء املرئية
إذَن املمكن من (السيكوفيزيقية)، الجسمية النفسية الرشوط وعىل أخرى، أحيانًا الطبيعي
يتم وهكذا املشرتكة، ثم وحدية األنا التجربة من درجة عىل املوضوعية الطبيعة تكوين
واآلخر.28 األنا بني أفقية معادلة يف الذاتية والتجربة املادي لليشء الرأسية املعادلة تكامل
مواجهة يف أكثر بوضوح الحية الطبيعة مسألة املشرتكة التجربة ظهور ويضع
الطبيعة حافة عىل وهو البدن عىل باعتمادها تخاطر الذاتية التجربة ألن املادية؛ الطبيعة
تصور يف باإلنسان بل البدن، يف باملادة ملحقة الذات تعد لم الحية، والطبيعة املادية
األنا الخالصهو األنا هذا الخالص»،29 «األنا بظهور فجأة يسمح والذي «الذات-اإلنسان»،
اآلخر. أمام الواحد شيئني، بني ثنائية أخرى مرة الخالص» «األنا تصور ويبني القطب،
أيًضا الخالص األنا وينقسم وموضوعه، الذات بني يوجد الذي الفعل استقطاب يف وتظهر
ويف يتجزأ، ال جزء ألنه يختفي ال فإنه الشخص األنا أما خامل، وشعور يقظ شعور إىل

األول. الفصل األول، القسم ،Ideen II 26

الثاني. الفصل األول، القسم ،Ibid 27

الثالث. الفصل األول، القسم ،Ibid 28

بنية (١) الذاتية، أوًال: الظاهريات، فهم األول: الفصل الظاهرياتي، املنهج الثاني: الباب سابًقا انظر 29
الذاتية.
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بة مرتسِّ توجد التي األفكار الخالصمع األنا يف الوقائع وحدات تكوين يحدث الحلول دائرة
فيها.30

إىل ويتحول اتجاهني، يف اليشء ويُحلل الوقت، نفس يف وواقعية نفسية إذَن الذات
االتجاه بني الفصل رضورة إىل وبالتايل الحيوي؛ والواقع املادي الواقع بني جذري اختالف
وحده النفيس الواقع يتكون الجذري الفصل هذا وبعد الطبيعي.31 واالتجاه الشخصاني
يتميز مكانية، إلحساسات حامل فالبدن الطبيعة؛ يف اإلنسان تكوين أي البدن؛ خالل من
إن وما حرة، حركة وحامل لإلرادة، آلة الوقت نفس يف وهو وامللموس، املرئي ميدان فيها
املثالية؛ من درجة أعىل إىل لالرتفاع الرتاتبي الواقع ليعني آخر يتبع املزدوج التحليل يحدث
فإن البدن يف اإلحساسات محلية من وبالرغم العليا، األشياء تكوين عىل داللة له فالبدن
وهو املادي، اليشء نقيض عىل مادي كواقع البدن يتكون الالشيئية، بطابع يتسم البدن
عالقات يف كعضو بالطبيعة يرتبط أن ودون فيه، خاصيته مظاهره وتعدد للتوجيه، مركز

وحدي.32 األنا التكوين يف البدن يتحدد علِّية
االستبطان، يف الثانية للمرة تكوينه مع البدن خالل النفيسمن الواقع تكوين ويتوازن
الحضور نمط يف مرة الداخيل، اإلدراك يف ومرة الخارجي، اإلدراك يف مرة نفسه، البدن هو
تكوين يف االستبطان يعمل إن وما الذاتي. حضوره نمط يف أخرى ومرة لألشياء، األصيل
والعالم الطبيعي العالم التعارضبني يشتد التكوين، يف الروح عالم يدخل إن وما الطبيعة،
وزمانيته، محليته بسبب الطبيعي االتجاه يف افرتاضمسبق النفيس ذلك ومع الشخصاني،
الفيزيقي؛ امليدان يف دخوله من النفيس والفيزيقي الطبيعي بني التمييز يحفظ ذلك ومع

األشخاص.33 من بمجموعة ومرتبط العالم، مركز يف نفسه الشخص هو النفيس ألن
اليشء من أعىل مستًوى يف املتولَّد واليشء يشء، من يشء توليد كتوليد، التمييز ويتم
ذاتي، فحص واألنا األسايس، قانونه باعتباره الروح عالم من الباعث يتولد ثَم ومن املولِّد؛
التجربة باعث الوسط ويف الفعل، باعث القمة يف عدة، مستويات عىل الباعث ويتحرك
جانبه إذَن للباعث العلِّية. من يقرتب الذي الطبيعة يف الباعث األدنى ويف االرتباط، وباعث

الثاني. الفصل الثاني، القسم ،Ibid 30

الثالث. الفصل الثاني، القسم ،Ibid 31

الرابع. الفصل الثاني، القسم ،Ibid 32

.Naturalist طبيعي .Naturel فيزيقي األول. الفصل الثالث، القسم ،Ibid 33
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الرأيس، الرتاتب هذا إىل وباإلضافة الشعور، مضمون من آخر وجانب الشعور، صورة من
لبواعثهم، فهم اآلخرين من األشخاص واستبطان األفقي، املستوى عىل أيًضا الباعث يعمل
وحدة والروح البدن بإعطاء الوحدة إىل الرتاتب إىل التمييز من املعروف املسار هذا ويسمح
الشخيص واألنا الخالص األنا ويصبح الروحي».34 «املوضوع فكرة يف ومتصورة معقولة
تأمل كل قبل أيًضا تتكون أن الشخصية الذات وتستطيع الذات، إدراك لتأمل موضوعني
تحليل يف إنه بل حر»، «كأنا عقلية وأفعال ملكات موضوع األنا الذات، بوجود الوعي يف
«األنا وباعث بالقدرة، أصيل ووعي عملية كإمكانية أقدر» «األنا يف الرتاتبي األنا يظهر الفعل
يف الشخص حرية عىل ويحافظ لذاتها، وفهمها لذاتها الذات إدراك يف الذات ملعرفة أقدر»
الشخص فهم لجهة مزدوج تحليل لتقديم والفعل املعرفة وتتواىل الخارجية، اآلثار مواجهة

فردية.35 وأنماط عامة أنماط يف
فإذا الشخصاني، واالتجاه الطبيعي االتجاه بني شديد بتعارض التكوين وينتهي
والنفيس، الفيزيقي بني املتبادل األثر السيكوفيزيقية، املوازاة تظهر التعارض هذا أخطأ

مطلق.36 الروح أن حني يف نسبية، الطبيعة
التمييز التكوين، لوصف االرتقائية الطريقة امللحقات: يف الفكر حركة نفس وتظهر
يف الرتاتبي التصور ويوجد إلخ. … وامللكية الفعل بني والذات-العادة، الذات-القطب بني
والروح.37 البدن وحدة يف نهائية كرؤية الوحدة وتتجىل املوضوعي، العالم تكوين درجات
ذلك ومع تماًما، متمايزين مستويني يف الوجود بنية لتوضيح التمييزات سلسلة وتستمر
الحيس االنطباع بني الفعال، والعقل األصلية الحساسية بني التمييز وينتهي مرتبطان،
الوحدة؛ عن بإعالن إلخ، … والخارجي الداخيل بني واالنفعال، الفعل بني اإلنتاج، وإعادة

الروح.38 عالم داخل الطبيعة عالم
بني التمييز أساسية، تمييزات عن منطقية» «بحوث يف الستة املباحث عناوين وتعربِّ
الوجود وينكر التعبري، إىل الداللة يرد الذي اللغوي املنطق ضد موجه والداللة» «التعبري

.Enfantement توليد ،L’objet spritualiste روح إىل تحول الذي املوضوع 34
.Le Je Peux أقدر األنا الثاني. الفصل الثالث، القسم ،Ideen II 35

الثالث. الفصل الثالث، القسم ،Ibid 36

.Ibid., BI. I a X, pp. 305–27 37

.Affectuation االنفعال .Action الفعل .Ibid., B1. XIII, pp. 332–93 38
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للتمييز كمنهج اإليضاح منهج ثانيًا:

والنظريات للمكان» املثالية «الوحدة بني والتمييز باللفظ، عالقته يف للمعنى املستقل
اإلحساسات من مكونات إىل الفكرة ترد التي التجريبية ضد موجهة التجريد يف الحديثة
النفسانية النزعة ضد أيًضا موجه واألجزاء» الكل «نظرية يف والتمييز الحسية، واالنطباعات
التابعة والدالالت املستقلة الدالالت بني و«التمييز الجزئية. مكوناته إىل الكل ترد التي
نفسها عن تعرب التي والحقيقة املثايل املوضوع استقالل يؤكد الخالص» النحو وفكرة
«املعطيات وتبدأ التمييز. معنى عىل «الفرق» لفظ ويدل الخالصة، املورفولوجيا يف
والذي باألصالة، الظاهرياتي املوضوع تحليل البداية، من ومضامينها» القصدية الحية
التمييز الذهن إىل ويعيد للمعرفة»، ظاهراتية إلنارة «عنارص يف بعد فيما تفصيله يتم
مضمون الشعور صورة بني الرئييس، الظاهرياتي التمييز و«املضمون» «املوضوع» بني
األوىل، قمة والثانية والظاهريات، املعرفة بني التمييز يتم األخري املبحث ويف الشعور،
الواقعي، إىل املثايل ورد منه، أقل هو ما إىل اليشء رد «الرد» ضد موجه املرة هذه والتمييز

الواقعة. إىل واملاهية
اللفظ من تتكون التي للعناوين العامة البنية عن األقسام عناوين بعض تندُّ وأحيانًا
فهو ودرجاتها»؛ امتالء مركب باعتبارها املعرفة املموضع، وملؤها «املقاصد مثل مزدوجة
عنوان هو معه.39 مبارش باتصال ويسمح بيشء، موحيًا عنوانًا يكون كي طويل عنوان
لرتكيب كأساس التمييز منهج يظهر ذلك ومع شارحة، عبارات من مكون بالكلمات، مثقل
إىل والثاني الصورة، إىل يشري األول واملأل. القصد أساسني؛ لفظني عىل يحتوي إذ العنوان؛
عنوان أن من وبالرغم والذهن.40 الحساسية بني التمييز يف الثنائية نفس وتوجد املادة،
غري فعل بني واقًعا يربز مضمونه أن إال تمييز، أي إىل يشري ال األوىل» املشكلة «إنارة
اإلدراك بني قديًما تمييًزا امللحق يربز كما يعارض.41 مما أكثر يكتمل كاذب وملء مموضع
أن عىل يدل وهذا النفسية، والظاهرة الفيزيقية الظاهرة بني الداخيل، واإلدراك الخارجي

واملادة. الصورة بني العالقة هو املتميزين الشيئني بني للعالقة املثايل العالم
التمييز؛ عن يكشف لفظ فيها يوجد فإنه كاملة عبارة من فصل عنوان ن تكوَّ وإذا
بني يتوسط موهب أو معًطى لفظ هناك املعنى» معطية أفعال «خصائص عنوان ففي

األول. القسم Rech. Log. III, 39
الثاني. القسم ،Ibid 40

.Conférant موهب معًطى، الثالث. القسم ،Ibid 41
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الظاهريات تأويل

بوضوٍح يبني وكذلك بينهما،42 عبورها يمكن ال التي العتبة هذه إىل ليشري واملعنى الفعل
مفصولني «املثالية» «التأرجح» بني التمييز املعنى» وحدة ومثالية الدالالت «تأرجح عنوان
الحي املعطى ومثال الظاهرياتي «املضمون عنوان يكشف وكذلك «و»،43 العطف بحرف

كذلك.44 «و» العطف حرف طريق عن و«املثال» «املضمون» بني التمييز عن للداللة»
أخرى وأحيانًا بمفردهما أحيانًا مزدوجني لفظني من الفصول عناوين تتألف ما وعادًة
لفظني تتضمن عبارة كلها عميل» كعلم خاصة معياري كعلم «املنطق فمثًال عبارة؛ داخل
معيارية» لعلوم كأسس نظرية «علوم عنوان يبني وكذلك و«عميل»،45 «معياري» مزدوجني
نفس الكيميائية» والصيغ القياسية «الصيغ عنوان من جزء يبني وكذلك اليشء،46 نفس

اليشء.47
علوم بني أساسية بتمييزات تبدأ الخالصة» للظاهريات العامة «املقدمة كانت وإذا
أساسية.48 بتمييزات أيًضا قبل من بدأت منطقية» «بحوث فإن الوقائع، وعلوم املاهيات
تشري، األوىل القرينة. أي دالة غري وعالمة دالة، عالمة مزدوج؛ معنًى له «عالمة» ولفظ
غري األوىل بالبداهة؛ يتعلق فيما والربهان اإلشارة بني التمييز تم وقد تشري. ال والثانية
والقصدية الظاهراتية التمييزات وتطبيق االستنباط. طريق عن بديهية والثانية بديهية،

اللغة. يف النفيس عن الفيزيقي فصل أجل من التعبريات عىل
هو كما والصورة املادة ثنائية إىل األخرية للمرة والحكم» «التجربة عنوان ويشري
الفرعي العنوان ويعني وملئها، املقاصد يف منطقية» «بحوث يف الثالث الجزء يف الحال
ثالثي، العمل وبناء السابقني، القطبني بني الرتاتب درجات وفصله» املنطق أصل يف «بحث
(املستقبلة) املنطقي الحمل عىل السابقة التجربة تتميز إذ بالربط؛ يقوم ثم التمييز يبني
وبتكوين العامة باملوضوعية مرتبط وكالهما الذهن، وموضوعية املنطقي الحميل الفكر عن

.Fluctuation تموج تأرجح، الثاني. الفصل األول، املبحث ،Ibid 42

الثالث. الفصل ،Ibid 43

الرابع. الفصل ،Ibid 44

.Rech. Log. I, p. 7 45

.Ibid., p. 30 46

.Ibid., p. 10 47

.Généalogie والفصل األصل .Indication اإلشارة .Rech. Log. II, Rech I, Ch. 1, pp. 29–71 48

.Simple saisie البسيط اإلدراك .Posivite السلب
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للتمييز كمنهج اإليضاح منهج ثانيًا:

املنطقي الحمل عىل السابقة التجربة يف البداية منذ التمييز منهج ويضع العامة، األحكام
وأخريًا والرشح، البسيط اإلدراك بني جديد تمييز يستأنفيف ثم للسلب، العامة البنية مشكلة
التمييز إىل البنية من الفكر مسار يتجه وهكذا السلب، يف وأساسها العالقات إدراك يحدد
عن كبحث الذهن وموضوعية املنطقي الحميل الفكر يف التمييز منهج ويظهر الربط،49 إىل
الذهن موضوعية وعن املقوالت، صور أهم نشأة يف السلب وعن العامة،50 والبنية األصيل
منهج يظهر وأخريًا األصلية،51 املعطيات يف الحكم وأنماط املنطقي الحميل االنفعال يف
بالبحث املاهية إلدراك كمنهج العامة واألحكام العموم عىل املوضوعية تكوين يف التمييز
يف أخريًا األحكام لوضع الخالصة عموميتها عىل للحصول للعموميات األصيل التكوين عن

العموم. جهة
وتعرب بعد، فيما ُطبعت التي املخطوطة املؤلفات عناوين معظم النارشون وضع وقد
أن إىل باإلضافة هذا إلخ. … تراتبية ثالثية، وحدة، ثنائية، املؤلف، فكر مسار عن بوضوح
ثَم ومن بنفسه؛ املؤلف كتبه الذي النص يف عبارة من مستلٌّ النارش صاغه الذي العنوان
موضوع الفكر مضمون عن مخلًصا تعبريًا الفقرات عناوين تكون أال مخاطر توجد فال

النص. يف التحليل
التمييز أوضح فقد املتميزين، الشيئني بني الظاهريات خاصية التمييز يكشف وهكذا
مبارشة ذاته لليشء كإحضار الظاهراتية املعرفة الحديس» «والقصد الدال» «القصد بني
التمييز ذكر وقد املوضوع،52 تخيل أو اإلدراكي املخطط أو الصورة أو بالعالقة املرور دون
بني الهام التمييز هذا يلعب وقد الرتكيبية،53 األفعال لتناول كطريقتني مبارشة والخلط
أجل من ت تمَّ التي التمييزات كل كانت فقد الظاهريات؛ يف ا هامٍّ دوًرا والخلط التمييز
ذاتها، الظاهريات لتكوين مقدمات الوقت نفس يف املنطق يف النفسانية النزعة ضد الرصاع
قوانينها وتعقيدات الخالصة املوضوعية واملقوالت الخالصة املقوالت بني التمييز ويربز

املادية.54 الصورية وبنيته الشعور ومضمون الشعور صورة بني آخر تمييًزا

.Er. Ur. I sec., pp. 73–231 49

.Ibid., II sec., pp. 231–380 50

.Ibid., II sec., pp. 381–460 51

.Esquisse perceptive اإلدراكي املخطط .Rech. Log. III, pp. 71–8 52

.Ideen I, pp. 416-7 53

.Rech. Log. I, pp. 263–7 54

331





التمييزات1 تداخل ثالًثا:

التعميم بقوة عديدة مستويات إىل يمتد ثم أسايس، واحد تمييز إىل كلها التمييزات وتعود
حالة يف خاصة دراسًة ليصبح واإلدراك اإلدراكي التمثل بني التمييز فيمتد والقياس،
املنهج ويستمرُّ و«الرضا».2 «املوافقة» بني تمييز خروج عىل الجديد امليدان ويساعد الحكم،
متمايزين،3 شيئني معني خلط داخل يبني أن ويحاول األساسية، بالتمييزات الظاهرياتي
أخرى تمييزات كيل تمييز كل ويتضمن الطبيعي،4 الخلط ضد والواقعية املاهية بني فيميز
التمييز تم وقد اإلنساني، للنشاط املختلفة الفروع يف األول التمييز لتطبيق عديدة فرعية
تمييز من التمييز هذا خرج وقد التجريبية،5 الفلسفة ضد الفرد وحدس املاهية حدس بني
الروح وعلم الطبيعة علم بني أخرى مرة التمييز وتم املاهيات،6 وعلم الوقائع علم بني أعم
تأمل كل يف «يميز» لفظ يظهر مبالغة أي ودون الظاهرياتي،7 «الرد» أنواع مختلف قبل
واألساس أساس، بال والرأي واملعرفة األعمى، واالعتقاد اليقني بني التمييز مثل ظاهرياتي

.Ex. Phéno., pp. 371–76 1

.Assentiment الرضا .Approbation املوافقة .Rech. Log. II, Rech. V, pp. 352–60 2

.Rech. Log. II, Rech. I, Ch. 1 األول املنطقي املبحث يف األول الفصل عنوان هو ها 3

.Ideen I, Se 1, ch. 1 4

.Ibid., Sec. 1, ch. 1, p. 19 5

.Ibid., 31–3 6

.Ibid., pp. 187–8 7



الظاهريات تأويل

بعض الظاهريات من القريبة القديمة النظريات وتنقص السليم،8 غري واألساس السليم
الحكم، وأساس الحقيقة أساس بني تمييًزا األنثروبولوجية النزعة وينقص التمييزات،9
أتت وقد تتشابهان، وال تماًما مختلفان وهما القطعي،10 والحكم التوكيدي الحكم بني
للمثالية،11 املوضوعية والرضورة النفسانية للنزعة الذاتية الرضورة بني لتميز املثالية
املوضوعي بني التمييز مثل: الظاهراتية املؤلفات داخل التمييزات كل ذكر اإلسهاب ومن
من واحد عمل مسار تتبع ويكفي واملعيار،12 الطبيعي القانون وأفضل، األفضل والذاتي،
حيث من املتميزين الشيئني عن للكشف الخلط داخل تمييز ويظهر كلها،13 توليدها أجل
بمضامني واملجرد التجريد تصورات بني الخلط ويتعلق الواقع، يف خلطهما تم أن بعد املبدأ
آخر تمييز هناك ذلك عن وفضًال أخرى، ناحية من وباألنواع ناحية من تابعة جزئية
وهكذا النوع،14 تصور حول للتصورات آخر وتمييز التابع، املضمون عن التصورات يف
ثم باقتدار أول تمييز يتم الخالص، خالص إىل للوصول نهاية ال ما إىل التمييزات تتشعب
فقد آخر، إىل ميدان من تمييز نقل عىل «امتداد» لفظ يدل كما أخرى،15 ميادين عىل يمتد
حدس أيًضا بل حسيٍّا حدًسا فقط ليس نفسه الحدس جعل إىل الحدس تصور امتداد أدى
التمييز إىل والفارغ اململوء بني التمييز يؤدي اآلخر، إىل تمييز كل يؤدي ثَم ومن للمقوالت؛
لإلدراك املميزة السمات وتتمدد وصورة، مادة أيًضا الواعي ولإلدراك والصورة، املادة بني
املختلفة ولألنماط والصورة، املادة بثنائية أيًضا للعالمة الواعي واإلدراك الحديس الواعي
األخري هذا ويسود التمثييل، والتمثل الفصل صفات بني يتفرع موضوع الشعور لعالقة

ومضامينه.16 ومادته الواعي، اإلدراك صورة والصورة، املادة ثنائية

.Rech. Log. I. pp. 11–2, 25 8

.Ibid., p. 35 ،S.W. Hamilton هاملتون وليام سري موقف هو وهذا 9

.Apoditique القطعي .Assertorique التوكيدي 10
.Rech. Log. I, pp. 145–7 11

.Mieux أفضل .Le Meilleur األفضل 12
.Rech. Log. I, pp. 45-6, 67 13

.Ibid., II, Rech. II, pp. 252–61 14

.Ibid., III, pp. 164–6, 174–7 15

Appréhension للعالقة الواعي اإلدراك .Appréhension الواعي اإلدراك .Ibid., pp. 110–20 16

.Représentation Représentaive التمثييل التمثل .signitive
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التمييزات تداخل ثالثًا:

الواقعة بني التمييز فبعد عدة؛ مستويات عىل ولكن دائًما التمييز نفس ويتكرر
التمييزات رسيًعا وتنقل املاهية،17 وحدس الفرد حدس بني آخر تمييز إىل يُضاف واملاهية
واملقولة، املنطقة بني التمييز تم فقد الفردية؛ املاهيات عالم إىل الخالصة املاهيات عالم يف
النظري االمتداد بني كتمييز ذلك بعد يظهر كي القبلية الرتكيبية املعرفة عالم يف ُطبق ثم

الفردي.18 واالمتداد
فصل باألحرى هو واملاهية الواقعة بني فالتمييز متعددة؛ سالسل يف التمييزات وتتم
اختالف مع عالم كل داخل تمييزات أيًضا وتوجد الطبيعة، يف واضح اختالف مع عاملني بني
عام،19 نظري بصدق املرهون والحكم املاهية عىل الحكم بني التمييز مثًال الدرجة، يف
العام، معرفة إىل الفردي معرفة من املاهيات عالم معرفة برتتيب التمييز هذا ويسمح
التدريجي املتعدد التمييز هذا بفضل الشاملة األنطولوجيا يف الذروة الظاهريات وتبلغ
ضد نقدية كآالت الطبيعي العالم يف أخرى تمييزات عدة وأُجريت ممكنة، درجة أعىل إىل
للمقوالت تقريبًا الالمتناهية القسمة وتعود الطبيعي، باالتجاه متأثًرا زال ما اتجاه أي
صورة املستويني، هذين إىل وباإلضافة القصدية، تحليل يف املاهيات علوم يف واملناطق
األوىل للقسمة تكرار هي عديدة أخرى مفاهيم إىل تنقسم فإنها الشعور، ومضمون الشعور

أخرى.20 مستويات عىل أو أخرى بألفاظ ولكن
فالتمييز بينها؛ التمييز يصعب بحيث البعض بعضها مع التمييزات تتداخل وأحيانًا
العلم واألخرى للموضوعات، أسمى مادي نوع األوىل سهل؛ املنطقة ونظرية املنطقة بني
تُصنف ومقولة، منطقة بني آخر تمييز يأتي ذلك بعد املناطق.21 أنطولوجيا يف املقابل
تدخل ذلك وبعد ومادية، صورية إىل واملقولة املنطقة من كلٌّ تقسم ثم املقوالت، يف املناطق
املادية. املاهية إىل الصورية املاهية وتحيل الصورية، املاهية مع عالقة يف املادية املنطقة
املنطقية املقوالت وتحيل وتحليلية، تركيبية إىل املنطقية املنطقة مقولة تنقسم ذلك وبعد
املقوالت تصورات بني التمييز إىل يؤدي مما تعبري إىل الداللة وتحيل الداللة، مقوالت إىل

.Ideen I, pp. 19–24 17

.Ibid., pp. 55–7 18

.Ibid., p. 25 19

.Noême الشعور مضمون .Noèse الشعور صورة .Ibid., Sec. 3, ch3 20

.Eidétique Regional املنطقة نظرية .Ibid., pp. 35–8 21
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فكيف الحاملة،22 واملقوالت الرتكيبية املقوالت بني التمييز يتم وأخريًا املقوالت، وماهيات
التقسيمات؟23 من املتاهة هذه يف الشعور بنية عىل إذَن العثور يمكن

التمييزات هذه وتولد أساسية، تمييزات بإقامة الظاهرياتي املنهج يعمل وهكذا
مستحيل الفرعية التمييزات هذه كل وتذكُّر تقريبًا، نهاية ال ما إىل عديدة أخرى تمييزات
هي القاعدة وهذه التمييزات، هذه عليها تقوم التي القاعدة إدراك إذَن يكفي تقريبًا،
عن التعبري ويمكن بل إلخ، … والواقع املثال والتابع، املستقل واملادة، الصورة باستمراٍر
… ونسبي مطلق ومرشوط، مرشوط غري مثل: أخرى بألفاظ التمييزات لهذه العام القصد
من األساسية التمييزات إىل الفرعية التمييزات إحالة الظاهريات تأويل يتطلب ثَم ومن إلخ؛
ميادين إيضاح عىل تساعد مالئمة أخرى بألفاظ التمييزات هذه مقصد عن والتعبري ناحية،
مستويني بني فقط التمييز منطق يقع وال أخرى، ناحية من التطبيقية الظاهريات يف أخرى
املركز باألجزاء، الكل عالقة إلبراز أيًضا يقع بل واملاهية، الواقعة مثل اآلن، حتى مختلطني
ينتمي كلٌّ املنطقة املقولة، عن املنطقة تتميز وهكذا إلخ،24 … بالقرشة البذرة باملحيط،
االتجاهات كل يف التمييزات إذَن تقوم املقوالت،25 من عديد تحدده املناطق أنطولوجيا إىل

املختلفة.
فالواقع واللغة؛ الفكر بني بل والوجود الفكر بني الفصل التمييزات غرض ليس
املقوالت بني فالتمييز تصورية؛ منها أكثر نحوية تمييزات التمييزات هذه من عديًدا أن
املستوى نفس يف التمييز يحدث أن ويمكن نحوي،26 تمييز الرتكيبية واملقوالت التحليلية
بينها التمييز يتم التي للمستويات آخر وبتعبري العمومية، من ممكن قدر أكرب إلعطائه
يوجد حني يف قمة، أعىل يف صوري كعلم الشاملة األنطولوجيا توجد باألنواع، الجنس عالقة

.Ideen I, pp. 38–45 22

منطقية»، «بحوث إىل قرابته إىل املاهيات ومعرفة املاهيات يف املنطقية للتحليالت املنطقي الثقل يرجع 23
منطقية». «بحوث ملجموع ملخص هو Ideen I يف األول القسم هذا

Rech. Log. II, Rech. Rech. التقدير محط جيمس وليم عند Franges «األهداب» فرض يصبح لذلك 24
والجزئيات». الكليات «نظرية الثالث املبحث وعنوان .II, p. 237

.Ideen I, p. 38 25

املستقلة الدالالت بني الفرق هو منطقية» «بحوث يف كله الرابع املبحث موضوع .Ideen I, p. 40 26

الخالص. النحو وفكرة التابعة والدالالت
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الظاهرياتي املنهج يدفع الذي الداخيل املحرِّك هو إذَن التمييز قاعدة، أسفل يف الطبيعة علم
القصوى. غايته إىل

إنارات تأتي الحالة هذه يف باالشتباهات مشوبة زالت ما التمييزات هذه كانت وإذا
الداللة وغياب الداللة لفظ بني التمييز كان فإذا آخر؛ تمييز إجراء عىل للمساعدة أخرى
أكثر األوىل الداللة يجعل الداللة وغياب املوضوع خطأ بني التمييز فإن متشابًها، زال ما
وبتطبيق االشتباه،27 نفس يزيل أن واللحن الداللة بني آخر تمييز ويستطيع وضوًحا!
واشتباهات واملضمون.28 التمثيل ألفاظ حول االشتباهات كل إيضاح يمكن التمييز منهج
التحليل يتم لذلك الخارجية؛29 والظاهرة الداخلية الظاهرة بني الخلط سبب «ظاهرة» لفظ
مؤقتًا مسألة كل وتستبعد «التكوين»، نحو مرحلة إال «الرد» ليس تدريجيٍّا، الظاهرياتي
عىل املحافظة املشاكل استبعاد مؤقتًا الرضوري من كان بعد، فيما اسرتدادها يمكن حتى
خطوة تتقدم مرة كل ذاتها الظاهريات تستعيد أيًضا لذلك الرتنسندنتالية؛30 املعرفة أهمية
حتى إنجازه تم ما عىل جديًدا ضوءًا جديد تحليل كل يلقى الوراء إىل وبنظرة األمام، إىل
إىل تشري األمام إىل نظرة إلقاء فإن آخر إىل وقت من الوراء إىل نظرة أُلقيت وإذا اآلن،
عىل املسار يدل كما البداية،32 منذ غايته تعلن التاريخ تحليل يف إنه بل املستقبلية،31 املهام
إىل مستًوى من تدريجيٍّا الظاهرياتي النقد وينتقل الظاهرياتي، التحليل الخاصيف الطابع
التحليل وينتهي أخرى، مسائل وضع إىل أو جديدة مسائل إىل تحليل كل ويقود آخر.33
يف سابق تحليل كل ويستعاد مختلفة، بطرق ولكن اليشء نفس إىل دائًما الظاهرياتي

.Rech. Log. II, Rech I, pp. 61–71 27

.Ibid., Rech. V, pp. 315–24 28

.Connotation اللحن .Ibid. III, pp. 281–9 29

.Méd. Car., pp. 24–6 30

«فلسفة يف املقوالت موضوعات وإىل منطقية»، «بحوث يف الصورية األنطولوجيا إىل اإلشارة مثل 31

Log. For. Trans., الخالص» املنطق يف «مقدمة يف األنطولوجيا إىل القضايا من والطريق الحساب»،
.pp. 11–22, 142, 235–7

.Caractère Tatatonnant املستقيص الباحث، الفاحص، الطابع .Krisis, pp. 15–7 32

.Log. For. Trans., pp. 246-7, 270-1, 298-9 33
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إىل الوصول أجل من مؤقت تعريف وكل املستقيص، الباحث طابعه وله الالحق،34 التحليل
مؤقت.35 تحديد هو للعلم قبلية كنظرية واملنطق بعد، فيما أعمق تعريف

.Rech. Log. III, pp. 200–2 34

.Log. For. Trans., pp. 37–41 35
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للخلط1 املختلفة األشكال رابًعا:

عديدة؛ صور يف الخلط هذا ويظهر متميزين، شيئني بني الخلط ضد التمييز منهج ويتوجه
إلخ.2 … انقالب قلب،

املاهيات عىل الصادرة األحكام بني فالتمييز التماثل؛ أو التماهي التمييز نقيض وعىل
الحكم،3 من النوعني هذين بني التماثل ضد يوجه العام النظري الصدق ذات واألحكام
التماثل ضد العموم عىل والواقع العادي باملعنى الواقع بني التماثل الظاهريات وتنفي
الطبيعية القوانني بني آخر تماثل وهناك األصلية،4 املعطية واألفعال التجربة بني التجريبي
ويجهل نفساليشء، ليسا وهما معيارية، الثانية أن حني يف نفسية األوىل املنطقية، والقوانني
القانون بني اإلطالق عىل بينها التوفيق يمكن ال التي األساسية الفروق النفسانيون املناطقة
املنطقي األساس بني الواقعية، والرضورة املنطقية الرضورة بني الواقعي، والقانون املثايل
ال مختلفني مستوين بني التشابه ويفرتض فرق، كل التماثل يلغي الواقعي.5 واألساس

ا.6 عامٍّ صدًقا التماثل يخلق وال اإلطالق، عىل يتشابهان

.Ex. Phéno., pp. 376–9 1

النظري الصدق .Identification التماثل التماهي، .Conversion انقالب .Renversement قلب 2

.Validité éidétique
.Ideen I, pp. 25–8 3

.Ibid., pp. 63–5 4

.Rech. Log. I, pp. 34–7 5

.Analogie التشابه .Ibid., pp. 117, 139–42 6
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املنطقي املستوى إىل أحيانًا وينتقل السيكوفيزيقي، التوازي يف األمثل التوازي ويوجد
عىل متميزين شيئني التوازي يضع الكيميائية،7 والصيغ القياسية الصيغ بني التوازي يف
من صورة أيًضا هو مستويني بني والتماثل التماثل، من قريب هو لذلك املستوى؛ نفس
والتماثل فالتوازي املستوى؛ نفس عىل متميزين شيئني كالتوازي التشابه ويضع الخلط،8
العام الرصف بني الخلط يف النفساني التفسري يف الخلط ويوجد للخلط، صورتان كالهما
أيًضا وهو الخلط، صور إحدى والتشابه التشابه، إىل الخلط ويقود وتطبيقاتها،9 لقاعدة
من ضبابية دائرة يف نفسه املنطقية للقوانني النفيس التأويل ويضع للخطأ،10 مصدر
ينقص الخلط، ضد أساًسا موجهة البداهة يف نظرية إىل التمييز يؤدي لذلك املتشابهات؛11
بداهة بني خلط هناك نفسها البداهة ويف للبداهة، بالنسبة خطأ وهو الوضوح، الخلط
أصبح وإذا عام.12 قانون لوجود قطعية وبداهة معزولة حية تجربة لوجود توكيدية
التجريبية القوانني تعترب عندما التناقض يقع مثًال تناقًضا؛ يصبح للتأمل موضوًعا الخلط
املوضوعات بني الخلط نتيجة أيًضا وهو كذلك، هي حيث من الحقيقة عىل تنطبق قوانني
بنفسه والتناقص الواقعية،13 والقوانني املثالية القوانني بني الواقعية، واملوضوعات املثالية

املتناقضات.15 من النوعية والصور العام واملثلث الداخيل،14 التناقص أشكال كل يرفع
فعل رد أكرب هو الظاهرياتي و«الرد» للخلط، شيوًعا الصور أكثر هو التجريبي والرد
الرد ويتضمن فظة، تجريبية عمومية إىل املعياري القانون رد تم أنه فالواقع األول؛ الرد عىل
كمال لها مسألة وكل ونقصه.16 التماثل وتناقض والواقع، املثال بني والخلط املثال، غياب
التجريد نظرية ُردت لذلك التساؤالت؛ من ممكن قدر بأقل التجريبية إىل ردها ثم مثايل

.Ibid., pp. 110–8 7

.Ibid., p. 39 8

.Ibid., p. 61 9

.Ibid., pp. 39–9 10

.Ibid., p. III 11
.Ibid., p. 98 12

.Rech. Log. I, pp. 82-3 13

.Ibid., p. 133 14

.Rech. Log. II, Rech. II, p. 159–63 املجردة األفكار عن نظريته يف للوك مثالن هنا إليه املشار 15
.Rech. Log. I, pp. 140–9 16
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قوسني، بني الوقائع علوم وضع هو فقط «الرد» ليس والتشابه،17 العادة مسألتني؛ إىل فقط
ردها يمكن األحكام فكل أسايس؛ واحد عنرص إىل املسألة عنارص كل إحالة أيًضا يعني بل
النفسانية والنزعة األفراد،18 عالم إىل ردها يمكن أيًضا الحقائق وكل األخرية، األحكام إىل
أمام تراجع حركة نفسه هو الذي بالرد الرتاجع هذا ويذكِّر نتائجها.19 أمام تراجع حركة
خالل من املثال إنتاج أمام الطريق سد أجل من وغرضالتمييز اإلنتاج، أساس والرد املثال،
حاجة» يف لسنا «نحن بها، إنتاجه يتم ال حتى التجربة عن القانون يتميز ثَم ومن الواقع؛

االنتباه.20 عمل ليس فالتجريد القانون؛ عىل للحصول التجربة إىل
سقط، كفاية، عدم نقص، مثل: أخرى، بألفاظ نفسها عن الخلط مظاهر ت عربَّ وقد
ألن كاٍف؛ غري ما ملوضوع نفيس تحليل فكل العدم؛ إىل يشري ما وكل إلخ، … فراغ
يف األسايس النقص حالة وهي مثاليته، يف املوضوع مستوى هو ليس النفيس املستوى
القوانني غياب يف ويوجد أسايس،22 نظري علم غياب يف النقص ويتمثل االنتباه،21 تحليل

النفس.24 علماء حجاج يف رسميٍّا النقص هذا عن أعلن وقد النفس،23 علم يف الحقيقية
باعتبارها واألحكام املنطقية القوانني بني فالخلط الخطأ؛ إىل الطريق الخلط ويمهد
وهذا تماًما، مختلفني شيئني بني خلط هو الحكم، وفعل القانون بني الخلط مثل مضامني،
األوصاف: هذه وتعني الخطأ،25 إىل الخلط يؤدي املنطق، يف أساسية أخطاء إىل يؤدي
وتشري اليشء. نفس إلخ، … الدقة عدم النقص، الغرور، الفهم، عدم السذاجة، الخطأ،
الدقة»، روح «دون علمية»، صفة «دون مثل: الحقيقة، نفس إىل األخرى العبارات بعض
إلخ.26 … محبوبة» «محاولة واضح»، اعتبار «دون ا»، جدٍّ «بعيد تربير»، أي من «خاٍل

.Ibid, II, Rech. II, pp. 225–7 17

.Log. For. Trans., pp. 273–8 18

.Rech. Log. I, p. 84 19

.Ibid., pp. 81–2, II, Rech. II, pp. 164–7 20

.Privation العدم .Ibid., Rech II, pp. 191–4 21

.Ibid., I, p. 48 22

.Ibid., p. 65 23

.Ibid., pp. 62–4 24

.Ibid., pp. 71–7 25

.Ibid., pp. 88–90 26
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بينهما، العالقة قلبوا إنهم بل والواقع، املثال بني الفرق يروا ولم النفس، علماء أخطأ لقد
أساس إذَن التمييز واملختلط، املتميز هما والخطأ فالصواب األساسية؛ التمييزات وحذفوا

النظرية.
للتعبري «رذيلة» لفظ فيُستعمل الخطأ؛ إىل لإلشارة مجازية ألفاظ تُستعمل وأحيانًا
التناقضيف ينشأ إذ خطابيٍّا؛ اللفظ يصبح وأحيانًا التجريبية،27 النزعة يف املبدأ أخطاء عن
الصورة النفسانية «النزعة» ل البائسة «املتشابهات» وتخلط الصفة،28 من بنوع النسبية
بالطريقة النطق اعتبار طريقة يف «كرس وحدث األبد،29 إىل اليقني «انهار» وقد باملضمون،
املنطقي الفكر بني الهوة عن الكشف يريد «أعمى»،31 التجريبي الفكر التجريبية»،30

الطبيعي.32 والفكر

.Rech. Log. I, pp. 85, 91–3 27

.Ibid., p. 134 28

.Ibid., pp. 160–6 29

.Ibid., p. 188 30

.Ibid., p. 211 31

.Ibid., p. 227 32
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للتمييز1 الدرجاتاملختلفة خامًسا:

النوع. يف واختالف الدرجة يف اختالف بني مختلفة درجات يف التمييز ويتنوع
يفرتق إذ مرتادفان؛ وهما «يفرِّق» للفظ مكانه «يميِّز» لفظ يرتك الجذري، الفصل ويف
التفرقة هو التمييز غرض تاريخي.2 أو مقارن كعلم املنطق عن معياري كعلم املنطق
الداللة تُعطى وال يتفقان، ال «العياني» وتصور «الداللة» فتصور والدال؛ العياني بني
ومن التعبريات؛3 يف دالالت عن تماًما متميزة ذاتها يف دالالت فهناك للشعور؛ كموضوع
كل خاصًة للظاهريات املضادة النظريات كل نقض هو جذرية كتفرقة التمييز غرض ثَم
فالتفسري املخالفة؛ أو باالختالف املقصود التمييز عن يُعرب وأحيانًا النفسانية، النزعة صور

للفصل. مرادفة فاملخالفة املثايل؛4 للتطور مخالف العيلِّ
وكأنه يبدو فإنه (النوع)، الطبيعة يف اختالًفا باعتباره بالتمييز يتعلق فيما أما
ال األساسية االختالفات هذه الظاهريات، وتعرفه النفسانية، النزعة تجهله أسايس اختالف
الدرجة،5 يف اختالف مجرد من أكثر ولكنها الجذري، الفصل من أقل فهي عبورها؛ يمكن
فبني العالقة؛ من صورة أي يمنع جذري اختالف إىل يقود أن شيئني بني للتمييز ويمكن
املوضوعية األطراف ألن اختالف؛ بل تمييز فقط يُوجد ال املقوالت وصورة الحسية املادة
األخرى واملقوالت الوجود تصور أصل يكمن وال واقعية، لحظات ليست املقوالت لصور

.Ex. Phéno., pp. 380–6 1

.Rech. Log. I, p. 26 2

.Ibid., II, Rech. I, pp. 120–3 3

.Correlats األطراف .Séparabilité الفصل .Hétérogeneité مخالفة اختالف، .Ibid., I, p. 74 4

.Ibid., pp. 192–4, 203-4 5



الظاهريات تأويل

صلة توجد ال الخام الحسية واملادة الخالصة الصورة وبني الداخيل، اإلدراك ميدان يف
الحيس اإلدراك بني اختالف يوجد فمثًال اختالف؛ إىل التمييز ينقلب الحالة هذه يف مبارشة،
يف الحسية الصور وضعت لذلك إدراك؛6 مجرد الحيس اإلدراك ألن التصوري؛ واإلدراك
يتعلق اختالف والصورة املادة بني واالختالف االسمية،7 الوظيفة خارج باملقوالت الوعي
التحول ليس لذلك بالحساسية؛ مختلفة وأفعال خالصة للذهن أفعال هناك بالوظيفي،
قوانني املقوالت، تتعلق خالصة قوانني هناك للموضوع، واقعيٍّا تحوًال باملقوالت الخاص
كل تتأسس وباختصاٍر الدقيق، باملعنى للحس قوانني هناك أن كما الدقيق، باملعنى الفكر
املالئم الحدسغري بني املقوالت، الحدسالحيسوحدس بني الحدسوالداللة، بني التمييزات
والصورة.8 املادة بني التمييز عىل العام والحدس الفردي الحدس وبني املالئم، والحدس
املستقلة املوضوعات بني الفرق برز وقد األشياء، الجذريبني الفرق إظهار هنا التمييز مهمة
املوضوعات يف واملستقل التابع بني الثنائية وتوجد التمييز،9 بفضل التابعة واملوضوعات
بني التمييز يخضع موضوع نفسه االستقالل مفهوم إن بل املضامني، ويف األفكار ويف
متميزة أخرى وأشياء اليشء بني الفرق إىل التمييز لفظ يشري النسبية، والتبعية االستقالل

لإلدراك.10 املختلفة والطرق القصد بني الفرق مثل األول عن
التكامل، طريق عن التمييز من نوع الدرجة يف فرق أو كاختالف التمييز فإن وأخريًا
«املنطق مثل أو املوضوعي، الصوري املنطق مثل «و» العطف حرف دون أحيانًا يتم
من فعلني لبيان التمييز من النوع هذا إجراء تم وقد الرتنسندنتايل».11 واملنطق الصوري
الشعور،12 مضمون يف طرفاهما لهما للشعور عقليان فعالن والنفي اإلثبات املستوى، نفس
وقد اللغوية،13 العالقات يف كنمطني املنفصلة والصور الجماعية الصور بني التمييز ويتم
ويف املساعدة، لألفعال خاصيتني سمتني بني للتمييز الفعل نفس داخل أحيانًا التمييز يتم

.Appréhension Catégoriale باملقوالت الوعي .Pérception Catégoriale تصوري إدراك 6
.Rech. III, pp. 166–74, 177–86, 190–3 7
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.Adéquat املالئم األول. الفصل ،Ibid., II, Rech. III, pp. 7–44 9
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يمكن ال الذي املحايد والتغيري تضعيفه يمكن الذي املتخيَّل التغيري هناك التغيري فعل
قبلية؛ بحوث التكوينية البحوث للثاني، خاصية األول شيئني؛ التمييز ويُربز تضعيفه.14
من مركب واقع بناء التمييز يعيد واملحمول.15 املوضوع مثل كالهما املتمايزان فالشيئان
املركبات الشعور، وصورة الشعور مضمون القصدية،16 والصورة الحسية املادة واجهتني؛
مواجهة يف منهما كلٌّ متكاملني، شيئني التمييز ويضع القصدية.17 واملركبات الواقعية
للمعنى،18 ومكونًا معيشة تجربة باعتباره والفكر الفكر، عن تعبريًا باعتبارها اللغة اآلخر:
فقط يتم ال فالتمييز وهكذا التكوين.19 درجات يف والتذكر الخيال بني التمييز ذلك ويشبه
األصيل، للعطاء نمطني بيان أجل من بل اآلخر، الطرف عىل واإلبقاء طرف استبعاد أجل من
والرؤية البداهة بني املطابقة، غري والبداهة املطابقة البداهة بني التمييز النوع نفس ومن
لم أخرى ومرة والقطعي.20 التوكيدي وبني الخالصة، والبداهة األصلية البداهة بني العقلية،
بل العكس، أو الثانية وإثبات األوىل نفي أجل من الداللة وملء الداللة قصد بني التمييز يتم
واململوء الفارغ بني التمييز سمح وقد فارغ.21 ملئه دون فالقصد مًعا؛ تكاملهما أجل من
وهو امللء،22 مركبات بني الفروق بواسطة املموضعة للمقاصد األساسية التنوعات برؤية
عدم أو التوافق أيًضا امللء ويعني املعرفة،23 درجات برؤية أيًضا يسمح الذي التمييز
التمييز منهج ويرسي والحقيقة،24 البداهة بني املطابقة مثل إىل الوصول أجل من التوافق
التكامل أجل من التمييز غرض فإن ثَم ومن النهاية؛ إىل البداية من كله املسار هذا يف

.Ideen I., pp. 374–6 14
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موضوعية وقضايا أحادية موضوعية قضايا فهناك للموضوع؛ شامل تحليل إعطاء هو
تركيبية.25

التمثيل بني التمييز حالة وهذه الحدس، شهادة عىل اعتماًدا أحيانًا التمييز ويقوم
عىل تمييز كل يقوم آخر وبتعبري إدراكيٍّا،26 تمثيًال ليس إدراك فكل واإلدراك؛ اإلدراكي
يعرب الذي الفكر بني الحركية والوحدة السكونية الوحدة بني التمييز يقوم إذ تصور؛
يف مختلفة سمات أيًضا وللقصد امللء، حركة تصور عىل عنه املعرب والحدس نفسه عن
إذ مشابهة؛ تصورات يف عديدة مرات نفسه عن التصور ويُعرب وخارجها،27 امللء وحدة
اإليجابي بني الثنائية وتعود النشاط، أو والفاعلية الحركية تصورات الحركة تصور يقدم
األصيل النشاط يف الحكم فعل بتحليل للحكم الظاهرياتي التكوين يف للظهور والسلبي
تغرياته مع بالتعارض ذاتها األحكام اإليجابي الحكم فعل يولِّد الثانوية،28 وتغرياته
األصلية األنماط تحليل يف النشوئية والقصدية السكونية القصدية وتتنافس الثانوية،
ويتفوق التحليل، يف الظهور إىل والخلط التمييز ويعاود للمعطى، األصلية غري واألنماط
الذاتي، باإلدراك مرتبط آخر خلط عىل املايض ذكريات باسرتجاع املرتبط األسمى الخلط
املايض، استدعاء يف بالفعل توجد إذ للمساعدة؛ التمييز، رشيك وهي البداهة، تأتي ثم
كما الواهب»، أو املعطي «الحدس مفهوم الشعور نشاط أنتج وقد ثانية، بداهة والتذكر
ويف األصيل.29 للمعنى معطيًا حدًسا الحسية للمادة السلبي الحدس ضد الظاهريات تقدم
الظاهريات تعود للعالمات، التمثيل» و«وظيفة حدس، بال وفكر حدس، بال فهم مواجهة
الظاهريات تقدم عليه، القائمة الحقائق معرفة دالالت إنارة أجل من املقابل الحدس إىل
املعروف» «صفة يتجاوز ال وحده فالفهم األصيل؛ الحدس إىل عودة حركة أنها عىل نفسها
تدخل وكما التمثل.30 يف حديس أنه حني يف مفهوم، التعبري يف الذات إدراك أي والتعرف؛
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التعرف، .Retentionاملايض اسرتجاع .Génétique النشوئي ،Modification تغريات .Ideen I, p. 14 29
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تستمر املثايل، واملوضوع الواقعي املوضوع بني التمييز يف والدوام التغري بني الثنائية
تنضم التي وتلك حدسيٍّا تنفصل التي املضامني بني فرق وهناك للتمييز، كمعيار الحركة
كان وإذا والواحد. الكثري بني للثنائية موازية والدائم املتغري بني والثنائية أيًضا،31 حدسيٍّا
بمعنى املضمون فإن كثرة، النفيس باملعنى نفسه عن يعرب الذي الحي املعطى مضمون
نحو عىل وحدة هي نفسها الداللة فإن كثرة، الداللة فعل طابع كان وإذا وحدة. الداللة
أنواع إىل القوانني كثرة تنتمي إذ والتبعية؛ باالستقالل والكثرة الوحدة وترتبط مثايل،32
واألجزاء؛ الكل بني أخرى ثنائية إىل والكثري الواحد ثنائية وتؤدي التبعية،33 من مختلفة
األجزاء بني فرق يوجد األجزاء ويف متكامًال، مجموًعا يكوِّن الكل أن حني يف منشط، فالجزء
أن حني يف مستقلة داللة الكل أبعد،34 وأجزاء أقرب أجزاء بني املبارشة، واألجزاء املتوسطة
نُسب لو حتى مؤسسة دالالت التابعة والدالالت الكلمات، يف األقل عىل تابعة دالالت األجزاء

املنفصلة.35 املتزامنة املقوالت مضمون فهم من وبالرغم الدال املوضوع إىل االعتماد
إىل اللفظ يشري إذ املتميزين؛ الشيئني يتضمن لفظ يف ضمنيٍّا أحيانًا التمييز يكون وقد
باعتباره والحدس واململوء، الفارغ بني التمييز يفرتض فامللء آخر؛ إىل واحد من االنتقال
يخرج االتفاق عدم أو والتماثل، الهوية منه تخرج اتفاق وامللء امللء.36 يقتيض قصًدا
بني الثنائية وتُربز التعبري، صورتا هما امللء يف والتمييز والتماثل الرصاع، أو اإلحباط منه
األفعال طبقة يف متضمنة الدالة واألفعال والداخل، الخارج بني أخرى ثنائية واململوء الفارغ
تيار يف تظهر أخرى، أحيانًا وظاهرة أحيانًا نة متضمَّ واملادة الصورة وثنائية املموِضعة،37
فحصه بعد للشعور آخر وبتعبري و«الكوجيتاتوم»،38 «الكوجيتو» بني كثنائية «التأمالت»
هو والتماثل األصلية، الوحدة صورة أي تركيب؛ التضايفي للطابع ذلك ومع ثنائي، طابع
أن ومنذ الرتنسندنتايل، للزمان شامل تركيب الحقيقة يف وهو للرتكيب، األساسية الصورة
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.Ibid., Rech. III, pp. 32–5 33
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يف وحدتها تجد ولكن وإمكانية، واقعية إىل القصدية الحياة تنقسم كعامل الزمن يدخل
بإنارة املوضوعات لكل الشاملة الوحدة هذه وتُدرك ترنسندنتايل، كدليل القصدي املوضوع
ال ما إىل جديد من التوحيد ثم التمييز ثم التوحيد ثم التمييز هو اإلنارة وعمل تكوينية،
اللغة، يف الرتكيبية املادة صور تحليل يف واملادة الصورة موضوع معالجة تمت وقد نهاية،
أدنى درجة من صور وهناك ومواد. خالصة صور هناك بالنواة. املتعلقة واملواد والصور
ذات كليات إىل االرتباط صور فصل ويؤدي معاٍن، عالقات وبينهما أعىل، درجة من وصور
املقوالت دائرة إىل االنتقال وبعد كاإلضافة، حرف دون متصل ارتباط أو بحرف ارتباط
مقوالت دائرة مجموع إىل االمتداد ويساعد املختلفة، االرتباط صور شمول يظهر العليا
مع الحكم يف والصورة املادة ثنائية تطبيق عىل الواسع باملعنى وأخذها القضية يف التمييز
منهج يستعمل واحد سؤال يف فإنه ثَم ومن اللغة؛ يف الرتكيبي الخرب مستويات تطوير
ربط عليا، ودرجة سفىل درجة خالصة، ومادة خالصة صورة وصورة، مادة كله؛ التمييز

إلخ.39 … وامتداد انتقال وفك،
كما الوجود،40 ونمط االعتقاد نمط ثنائية يف أيًضا التكامل أجل من التمييز ويوجد
التمييز من النوع هذا ويؤدي املمكن،41 والوضع الواقعي الوضع ثنائية يف أيًضا يوجد
يف والواقع الحقيقة بني عادة التمييز ويقام التكوين، بمشاكل يتعلق فيما أخرى أنواع إىل
والالعقل الوجود، هو العقل الواقع، وشبه الواقع بني أنه يبدو تمييز وهو التكوين، مشاكل
البداهة. مع متضايف نفسه والواقع الخيايل، هو الواقع وشبه الواقع، هو الواقع الالوجود.
ضمنية، وبداهة عادية بداهة إىل أيًضا البداهة وتنقسم متشابهان، إذَن والعقل البداهة
ليست متضايفة، فكرة فيها العالم كاملة، تجريبية بداهة هي املدَّعية أو املفرتضة البداهة
أنساق قرائن والصورية املادية األنطولوجية واملناطق واقعية، حوامل بدون إذَن البداهات

للبداهة.42 ترنسندنتالية
والعلم، البداهة بني والواقع، الحقيقة بني الوحدة إقامة إىل املتكامل إذَن التمييز يهدف
وجود لبداهة بالنسبة ذاتها يف وأولية قطعية لبداهة الفلسفي املطلب البداهة تنوعات وتربز

.Actualité واقعية .Log. For. Trans., A, pp., I, p. 409 39

.Quasi-réalité الواقع شبه .Réalité الواقع .Ideen I, pp. 354–60 40

.Positionelle املمكن .Actuelle الواقعي .Ibid., pp. 376–81 41

.Réel الواقعي .Réalité الواقع .Méd. Car., pp. 47–54 42
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أفق هو جديًدا، أفًقا أعرف» «األنا ل القطعية البداهة وتفتح قطعية، ليست وهي العالم
الرتنسندنتايل.43 واألنا النفيس األنا بني للتمييز طبًقا ترنسندنتالية كذاتية األنا-كوجيتو
الطبيعي التأمل بني التمييز من وبالرغم الرتنسندنتايل، التوجه إذَن الكوجيتو ينقص

باألنا-كوجيتو. كالهما يبدأ الرتنسندنتايل، والتأمل

.Ibid., pp. 10–23 43
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الوجود1 ومستويات التمييز سادًسا:

أهمية فقط له وليس الوجود، بنظرية أيًضا بل املعرفة بنظرية فقط التمييز يتعلق وال
اتجاهني إىل يتشعب الذي الوجود مستويات إىل ويشري أنطولوجية، أهمية أيًضا بل معرفية
هناك وآخر مستًوى وبني الوجود، لرتاتب معني تصور إىل يؤدي مما أكثر؛ أو ثالثة أو

وإىل». «من انتقال حركة
معنًى هناك مختلط، يشء يف معنيني صورة يف باستمرار يُقدم التمييز أن صحيح
كل يف كبريًا دوًرا االتجاهني ذي املزدوج املعنى فكرة وتلعب الحكم،2 يف مزدوج
املنطقية الخالصة الرياضيات الرياضيات؛ يف مزدوج معنًى أيًضا هناك التوضيحات،
والثانية الظاهراتيني، عند األوىل للمنطق. املتجاوزة الخالصة والرياضيات الدقيق، باملعنى
أيًضا املزدوج التحليل وينطبق إيضاح، إىل التمييز يحتاج لذلك ونتيجًة الرياضيني. عند

الشعور.3 لتيار وتكوين كاسرتجاع القصدية عىل
حالة هي وهذه ثالثة، بني بل مستويني بني فقط التمييز يحدث ال ذلك عىل وعالوًة
املستوى وهو التجريبي األنا األول أشياء؛ ثالثة يعني الذي الشعور لفظ معنى تعدد
القصدي الحي املعطى والثالث النفيس، املستوى وهو الداخيل اإلدراك والثاني الفيزيولوجي،
الذات ملعطيات واقعية ظاهراتية وحدة الشعور األول املستوى يف الظاهراتي. املستوى وهو

.Ex. Phéno., pp. 386–91 1

.Extralogique للمنطق املتجاوزة .Log. For. Trans., pp. 182, 187–93 2

.Lecons pour une Phénoménologie de la conscience interne du temps, pp. 72–4, 105–9 3

.Rétention اسرتجاع
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عىل يقوم الذي الشعبي التصور عن مختلف الحي للمعطى الظاهرياتي والتصور الحية،
للتصور طبًقا خاصة. عالقة ليسنمط يحياه الذي والشعور الحي املضمون بني العالقة أن
مجرد الشعور يجعل الثاني واملستوى للحياة، خاص نمط هو الحي املعطى الظاهرياتي،
الدرجة يف اختالف مجرد والثاني األول املستوى بني فاالختالف ثَم ومن داخيل؛ إدراك
وكوعي خالصة كذاٍت الشعور يصنع وحده الثالث املستوى النوع، يف اختالًفا وليس
اآلن حتى يُعتربان شيئني يضع الذي الجديل املنهج الثالثي التمييز هذا ويبني بالذات.4
شائع الثالثي والتقسيم ثالث. حل إىل طريق شق أجل من املستوى نفس عىل متميزين
والتفكري، التكلم، ثالثية: «لوجوس» لفظ وداللة بداية، كنقطة تمامه يف السؤال يوضع عندما
حالة هي وهذه ثالثيٍّا، تقسيًما أحيانًا الظاهرياتي املنهج م يُقسَّ لذلك فيه.5 املفكَّر واليشء
التمييزات حالة أيًضا وهي واالستباق.6 والتوتر، االسرتجاع، الحي: للمعطى الثالثة اآلفاق
للمعنى.7 املالئ والفعل للمعنى، الواهب والفعل للتعبري، الفيزيقية الظاهرة بني الظاهراتية
بسيطة،8 خالصة داللة أو وكمعنًى مالئ، كمعنًى املضمون بني التمييز حالة أيًضا وهي
طرفان مستويات، ثالثة بني بل فقط مستويني بني يتم ال بحيث مرتني التمييز يقوم وقد
جانب من أخرى وأحيانًا الصوري، الجانب من الوسط هذا يكون وأحيانًا متناسب، ووسط
بني مشابه تمييز إىل املستقل واملوضوع التابع املوضوع بني التمييز ويؤدي املادي، الحامل
هو» «هذا إليه، يشار والعياني التابع. والثاني املستقل، املوضوع هو األول والعياني، املجرد
والعياني املجرد والفردي. والعياني، املجرد، ألفاظ: ثالثة إذن هناك الفرد. وهو املادي،
من اإلقالل وسائل إحدى والوسط حوامل.9 والفردي العياني أن حني يف نظرية، فرديات
الذي املستوى هو والوسط الوسط، يف الحي املعطى هناك واملادي الصوري وبني الخلط،
املجردة والعلوم ناحية من العيانية العلوم بني وصفي كعلم نفسها الظاهريات فيه توجد
مادي، نظري علم الظاهريات الصورية.10 والعلوم املادية العلوم بني أو أخرى ناحية من

.Rech. Log. II, Rech. V, pp. 144–64 4

.Log. For. Trans., p. 27 5

.Protention االستباق .Tention التوتر .Rétention االسرتجاع .Ideen I, pp. 277–9 6
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كانت وإذا التجريبية، القوانني عن تبحث الفيزيقا كانت فإذا للماهيات؛ رياضيات هي
للمعطيات دقيق وتحديد وصف فالظاهريات باملصادرات، التام التحديد تبحث الهندسة
مثالية. تصورات عىل الدقيقة العلوم وتقوم الحدس، تدخل الوصفية العلوم ينقص الحية،
والنظري الفردي عىل وتُبقي الخالصة. الحية املعطيات ملاهية وصفية نظرية والظاهريات

للماهية. مبارشة رؤية الظاهريات استنباطية، نظرية أي تستبعد ثَم ومن مًعا؛
أن فالواقع املستويات؛ تعدد إىل االتجاه ثالثي أو مزدوج كتحليل التمييز ويؤدي
نفس يف أيًضا بل متكاملني، أو متناقضني أو متعارضني شيئني بني فقط ليس التمييز
فإن للعالم، ثنائي تصور إىل التعارض يبني الذي التمييز أدى وإذا درجاته. لبيان اليشء
التمييز تم وقد للعالم، تراتبي تصور إىل ينتهي اليشء درجات عىل يدل الذي التمييز
وهناك للملء، متتابعة حلقات فهناك امللء، درجات عىل ليدل وامللء البسيط التماثل بني
الحديس املضمون متميزين؛ خطني يف متشعبًا التدرج هذا ويتحقق امللء،11 يف تدرج أيًضا
للملء كمركب وللمعرفة إلخ. … الخالصة والداللة الخالص الحديس اإلشاري، واملضمون
يف للعالم. تراتبي تصور إىل التمييز منهج أدى وقد التكوين.12 يف تظهر التي درجاتها
وأقل صورية أكثر عليا درجة كل الرتاتبي، التصور هذا ويف للعموم،13 درجات هناك العقل
يختص نظريٍّا علًما رفيع، مادي نوع وهو املنطقة، تطابق مثًال السفىل. الدرجة من مادية
يوجد واألنواع، األجناس فيه تتولد للعموم سلم هناك تختصبها.14 أنطولوجيا أو باملنطقة
املثال بني يربط تراتب تصور يمكن «ال والواقع، املثال بني وليس املثال درجات يف الرتاتب
أقل هو ما إىل املنطق يرد رفيع ماء كخط الواقع داخل أيًضا الرتاتب ويوجد والواقع»،
ونشوء التجربة، بداهة بذاتها الواضحة فالبداهة البداهة؛ يف أيًضا الرتاتب ويوجد منه.15
عىل السابقة التجربة وبداهة البداهات، تراتب تنظيم أجل من يقود خيط الحكم معنى
منهج ويدخل للحكم، الرتنسندنتالية للنظرية ذاته يف األول املوضوع هي املنطقي الحمل
تعتمد املعنى نواة إن بل العليا، املستويات يف البداهات إىل االنتقال إىل ليشري هنا املسار
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كل إرجاع ويمكن بالتمييز، البداهة ترتبط الصوري، العام أو العياني العام بداهة عىل
إذ ومضمونه؛ الحكم بني التمييز يف التمييز بداهة إمكانية فتظهر التمييز، بداهة إىل حكم
مرتبط للمضمون املثايل والوجود للمضمون، املثايل الوجود للحكم املثايل الوجود يفرتض

املثايل.16 بالوجود البداهة ترتبط ثَم ومن املمكنة؛ التجربة وحدة برشوط
جماعة تكوِّن أيًضا بل فحسب، معريف طابع ذات املشرتكة الذاتية التجربة ليست
أيًضا الجماعة ولهذه املشرتكة، التجربة طبيعة وهي للموضوعية، صورة أول تمثل إنسانية
الذاتية يف ظهر الذي للعالم الرتاتبي التصور نفس وهو ودنيا، عليا عديدة، مستويات
لم إذا انتقائي، غرض أحيانًا للتمييز لذلك الخلقية.17 الجماعة يف للظهور يعاود املعرفية
جميع تستطيع ال ثَم ومن اآلخر؛ البعض عن يتميز فالبعض متشابهة كلها األشياء تكن
دال كل يتضمن ال فحسب.18 بعضها ولكن الداللة حوامل وظيفة تمأل أن األفعال أنواع
املتمايزة. املستويات خاصًة الوجود مستويات إظهار عىل التمييز ويساعد معرفيٍّا،19 فعًال
بممر بينها فيما مرتبطة بل األخرى، فوق واحدة متجاورة، ليست الوجود ومستويات
وهو املرور، أو االنتقال أو املسار منهج هناك التمييز منهج إىل باإلضافة أنه فالواقع داخيل؛
املرور ويظل الرتنسندنتايل، إىل الصوري ومن الصوري، إىل املادي من مزدوجة؛ حركة ذو
الصورية.20 يف درجة أعىل هو الصوري إىل املرور أن حني يف ماديٍّا مروًرا أيًضا العام إىل
بني التمييز سمح وقد درجة، الحركية تزداد امللء ويف الحركية، بعض تظهر املرور ويف

باالمتالء.21 الحركية لهذه والفارغ اململوء
يتم انتقال بل الوجود، يف تطبق مقوالت مجرد إذَن الظاهرياتي املنهج قواعد ليست
املنطق من االتجاهني؛ ذات الرأسية الحركة وهي الرتنسندنتايل، إىل املادي أو الصوري من
يمنع وال للمعرفة.22 الظاهراتية اإلنارة إىل املنطق ومن الرتنسندنتايل، املنطق إىل الصوري
إىل املادي ومن العام، إىل الفردي من آخر انتقاًال الرتنسندنتايل إىل الصوري من االنتقال

.Le passage االنتقال املسار، .Log. For. Trans., pp. 278–96 16
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يتعلق الثاني أن حني يف املوضوعية، بالقضايا يتعلق األول الصوري أن والواقع الصوري.
الصوري إىل يعود ثم الرتنسندنتايل، إىل الصوري يمر آخر وبتعبري املثال. إىل بالتحول
الرتنسندنتايل.23 يف تأسس مملوء والثاني أساس، دون فارغ األول الصوري جديد. من
الشعور فإن املنهج، داخل الحركة حضور عىل يدل آخر إىل مستًوى من املرور كان وإذا
اتجاهني، ذو جديل منهج أيًضا هو املرور ومنهج نحو».24 متجًها «وجوًدا يكون كله
صورية أنطولوجيا يصبح كي للعلم صورية ونظرية كمنهج التحليل نزل وصاعد، نازل
الصورية، القضايا مبحث إىل صاعدة حركة يف التحليل اتجه ثم املوضوع، نحو متجهة
باملعنى األحكام إىل املوضوعات ميادين من االنتقال عىل يساعد املوضوع يف التحرك هذا
اتجاهات ثالثة بني بالتمييز االنتقال هذا بإبراز الظاهراتية اإلنارة تقوم وكالعادة املنطقي.
القصدي النقدي االتجاه وأخريًا التمييزي، النقدي واالتجاه املبارش، الساذج االتجاه متميزة؛
معنيني؛ بني التمييز مع والبداهة الحقيقة تصورات النقدي االتجاه ويحكم املوضوع. أمام

التمييز.25 أيًضا النقد ويعني للبداهة، وامللكية واالمتالك للحقيقة، والواقع الفاعلية

.Idéation املثال إىل التحول .Ideen II, p. 47 23
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منهج هناك الظاهراتية، والفلسفة الظاهريات شيئان؛ هناك «األفكار» لعنوان طبًقا
األول ويرتبط عالقة، فلسفة والثانية تمييز، منهج األول ظاهراتية؛ وفلسفة ظاهرياتي
وتظهر املنهج، يف نظرية والفلسفة الفلسفة، عىل املنهج يقوم وثيًقا. ارتباًطا بالثاني

إلخ.2 … ب» «مرتبط مع» «واحد يف» «متضمنة مثل تعبريات يف العالقة فلسفة
ويتم الوجود، تركيب إلعادة كمحل البنية أخذ يف بنية كفلسفة الظاهريات وتبدو
وتحدد مادية،3 صورية بنية يف الشعور ومضمون الشعور صورة بني العالقة تحديد
ويتم االعتبار.4 يف اللغة أخذ مع اليشء نفس املوضوع إىل بالنسبة الداللة بني العالقة
بل املطابقة، للموضوعات املقوالت ووحدة الرابطة األفعال بني النفسية العالقة عن البحث
ناحية من والخارجي الداخيل املعنى بني العالقة مثًال متميزين، شيئني بني العالقة تبحث
إيجاد هو منهجها غرض عالقة، فلسفة إذَن الظاهريات أخرى.5 ناحية من املقولة ومعنى
لعالقته بالنسبة الشعور بمضمون املتعلق املعنى فيتحدد الوجود؛ مستويات بني العالقات
العالقة فلسفة تبحث الواقع، ومادية املثال صورية يتجنب العالقة عن والبحث باملوضوع،6
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إمكانية عن البحث يتم وهكذا والتأسيس. والقبلية، الثبات، لألساس: الخصائصالثالث عن
لكل كنهاية الرابطة أو الصلة إقامة يف العالقة فلسفة وتظهر املعرفة،7 وإمكانية العلم
الصورية،8 واألنطولوجيا الصوري للمنطق املسهب التحليل حالة وهذه ظاهراتي، تحليل
الرتنسندنتايل والتمييز الصوري للمنطق متضايف مزدوج تمييز بفضل العالقة وتقام
يعني للعالقة، الفلسفة هذه نفسه التكوين ويبنيِّ العلم، ونظرية الصورية األنطولوجيا بني
يبني كما للوجود،9 املتداخلة املستويات أخرى مرة التكوين مستويات وتبني البنية، التكوين
الوجود،10 بنية والعملية والقيمية النظرية الحقيقة مثل مختلفة عقلية أنماط تشابك أيًضا
إنه بل البحث، يف الجوهرية النقطة هي أكثر أو واحد لعلم مختلفة جوانب بني والعالقة
بنائها، إعادة أجل من املختلفة الجوانب هذه بني العالقة النقضتبحث موضوع العلم داخل
النقيض وعىل الخالص، املنطق مع وليس التقني املنطق مع عالقة الفكر اقتصاد وملبدأ
إعادة فقط العالقة فلسفة هدف ليس النفسية،11 املعرفة يف نظرية من يقرتب ذلك، من
االتصال، يف وظيفة إذَن فللتعبريات باآلخر؛ الشخص ربط أيًضا بل والواقع، العقل بناء
البنية عىل العالقة وتبقى اآلخر،12 طرفها الشعور من تجعل الرغبة حياة تعبريات إن بل
ولكن عالقة، هناك الخالصة الوصفية والعلوم املضبوطة العلوم «بني للوجود، الصحيحة

األخرى.»13 عن نيابًة أحدها أخذ يمكن ال
أجل من «أساس»؛ «حامل» مثل جديدة، تصورات عالقة كفلسفة الظاهريات وتقدم
الرياضية، التصورات مثل الصورية التصوراتيف هذه تقع وال الوجود، مستويات بناء إعادة
استقالل عىل تحافظ بل النفسية، العلوم خلط يف وال الطبيعة، علوم مثل املادية يف وال
التجربة يف بوضوح ويتجىل باألصالة، العالقة نمط هو التضايف بالواقع، عالقته يف املثال
وبالتايل للشعور، وتضايف كطرف اآلخر يبدو حيث «املونادولوجية»، املشرتكة الذاتية
يعني ال وهذا اآلخر، تجربة بإثبات وحدية باألنا للظاهريات اتهام كل عىل الطريق يُقطع
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الشعور «يرد» ثَم ومن انتمائه؛ ميدان عىل يركز أنه يعني بل ذاته، عن الشعور خروج
الشعور، لتيار واإلمكان الواقعية ميدان ن يكوِّ الذي هو وحده االنتماء السيكوفيزيقي،
عن الذاتي اإلدراك أي الذاتي، فالحضور االنتماء؛14 ميدان يف أيًضا املوضوع ويدخل
ذاتها.15 إثبات يف الخاصة طريقتها لها تجربة هي اآلخر، حضور من نمط التماثل، طريق
وتصور فعلية،16 مشاركة دون اآلخر تجربة يف االرتباط طريق عن تكوين عنرص والربط
وهناك متضايفان،17 النظرية والرضورة النظرية فالعمومية مكان؛ كل يف «التضايف»
النظري العموم بني الحال هو كما واملادي الصوري بني يمتد الذي الرأيس التضايف
األنا بني يمتد الذي األفقي التضايف وهناك العموم، تفرد فالرضورة النظرية، والرضورة
الذي الطبيعي الواقع إىل واليشء اآلخر ينتمي الذات، مع متضايف طرف فاآلخر واآلخر؛
يف كبريًا دوًرا التضايف نظرية تلعب الشعور وداخل الشعور،18 مع متضايف نفسه هو
إثباتًا الشعور بصورة يتعلق فعل فكل القصدية؛19 والصورة الحسية املادة بني العالقة
كقبيل للمنطق الذاتية البنيات وتعترب الشعور،20 بمادة يتعلق متضايف طرف له نفيًا أو

موضوعي.21 قبيل مع متضايف
الطبيعي، العالم العالم، يف الشعور تشابك مخطط يف أيًضا البنية فلسفة وتبدو
مضمون فبني العالقة، أنماط أحد هي التداخل فعالقة املثايل.22 والعالم اإلنساني، والعالم
موضوع أجزاء وبني جزئي، تداخل وهو التداخل،23 نمط هناك التسلط ومضمون التجيل
مضمون بني لعالقة كنمط الجزئي التداخل هذا ويسمح رئيسية،24 عالقات هناك واقعي

الذاتي اإلدراك .Apprésentation الذاتي الحضور .Porteur حامل .Méd. Car., pp. 74–88 14

.Corrélat تضايف .Substrait أساس .Aperception
.Actualité واقعية .Ibid., pp. 91–102 15

.Réelle فعيل .Association االرتباط .Accouplement الربط .Ibid., pp. 94–6 16

.Ideen I, p. 29 17

.Ibid., pp. 154–8 18

.Ibid., pp. 289-90 19

.Ibid., pp. 361–3, 391 20

.Log. For. Trans., pp. 246-7 21

الذاتية. أوًال: األول، الفصل الثاني، الباب الذاتية، مخطط سابًقا انظر .Ideen I, pp. 87–94 22

.Manifestation التجيل .Recouvrement اسرتجاع .Rech. Log. II, Rech I, pp. 92-3 23

.Fluctuation تموج .Ibid., Rech. III, pp. 48-9 24
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األوىل املوضوعية؛ والتعبريات العرضية التعبريات بني بتمييز التسلط ومضمون التجيل
دور إذَن للتمييز للدال، تموج أو عدم هو للدالالت عدم وكل متموجة. أو عائمة تعبريات
أي املثالية؛ الدالالت مع إال الخالص املنطق يتعامل وال الثبات، من التغري استخالص هو

تموجات.25 كل خارج دالالت
مختلطني؛ شيئني بني الفصل فقط هدفه يكن ولم فصًال، ليس التمييز فإن ثَم ومن
إعادة بل خليًطا، املرة هذه العالقة وليست املتميزين، الشيئني بني التمييز بعد يأتي فالربط
يعاد واملاهية الواقعة بني التمييز بعد وهكذا للوجود، املختلفة للمستويات صحيح بناء
مستواها، نفس عىل وليست الواقعة نتاج املاهية ليست ينفصال،26 ال حتى بينهما الربط
العالقة، من جديد نوع بمساعدة الربط تأسيس يُعاد ثَم ومن عليها؛ محمولة هي بل
للعلم الجذري «والتمييز الفصل، استحالة إىل يؤدي فالتمييز الدعامة؛ أو الحامل وهي
عىل محمولة املاهية أن ومع الجزئي».27 واتحادهما بل تداخلهما اإلطالق عىل يستبعد ال
عىل محمول مثايل موضوع املوضوع الذاتي. ووجودها استقاللها عىل تحافظ فإنها الواقعة
املوضوع استقالل إعالن هو إذَن التمييز هدف له. منتًجا يكون أن دون الواقعي، املوضوع
وال للوقائع،29 معرفة أي عن مستقلة املاهية ومعرفة املادية،28 لظروفه بالنسبة املثايل
التمييز يؤدي للوقائع. بالنسبة تأكيد أي باملاهيات الخاصة الخالصة الحقائق تتضمن
املوضوع بني التمييز ويتم االستقالل، إىل الفصل استحالة وتؤدي الفصل، استحالة إىل
بقدر تابعة موضوعات املقوالت صور مثًال، املاهيات. عالم داخل التابع واملوضوع املستقل
ال ما بقدر مستقلة موضوعات املقوالت ماهيات أن حني يف حوامل، مقوالت إىل تحيل ما

ذاتها.30 إىل إال تحيل

.Ibid., Rech I, pp. 93–112 25

.Séparation فصل .Dissociation فك .Ideen I, pp. 16–8 26

.Coincidence اتحاد .Support الدعامة .Mélange خليط .Ibid., p. 58 27

التجريبية يف للتجريد الحديثة النظريات ضد للنوع املثالية الوحدة عىل الثاني املبحث كل ينصبُّ 28

املستقلة الدالالت بني الفرق عىل كله الرابع املبحث وينصبُّ .Rech. Log., Rech. II األنجلوسكسونية
.Assertion تأكيد .Ibid., II, Rech. IV التابعة والدالالت

.Ideen I, p. 24 29

.Ibid., p. 52 30
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هناك املاهية وعلم الواقعة علم فبني التبعية، أنواع كل االستقالل يستبعد ال ذلك ومع
مستقلة موضوعات أيًضا هناك متكاملني والتبعية االستقالل كان وإذا تبعية،31 عالقة
بالفردي، األمر يتعلق عندما الحامل أحيانًا يكون املستقل واملوضوع تابعة، وموضوعات
العموم،32 يف أو الفردية يف إما يكون فاالستقالل بالعام؛ األمر يتعلق عندما بالصورة وأحيانًا
تشكل التي املختلفة املكونات بني ولكن املثايل، والواقع املثال بني فقط ليس الفصل وعدم

التابع.33 املموضع مضمون
يحاول متكامل، منهج وكأنه يبدو الظاهرياتي املنهج فإن فصًال التمييز يكن لم وإذا
املفكَّر األنا يف «الكوجيتو» أفكر األنا يكتمل الوقت، نفس يف املسألة جوانب كل يرى أن
واجهة الشعور ومضمون واحدة، واجهة إال ليست الشعور وصورة «الكوجيتاتوم»، فيه
الوقت نفس يف التعامل الرضوري ومن واحد،35 ليشء واجهتان والواقع العقل ثانية،34
يف الظاهراتية الرؤية يف التكاملية النظرة املنطقية.36 الحية للمعطيات النحوي الجانب مع
معطيات إلخ … والخيال والتذكر، اإلدراك، للشعور، مضمون والخيايل الواقعي تحليل؛ كل
البداهات أما الوهم،38 عن مستقلة تكون باملاهية األمر يتعلق عندما ذلك ومع للتجربة.37
مفهوم يف أوضح بشكل التكامل ويظهر الخيالية،39 التجارب يف لها أصل فال الهندسة
مبارشة التكامل ذكر وقد متضايفان،40 النظرية والرضورة النظري العموم التضايف،

اللغة.41 ميدان يف التعبري بعمومية ملحًقا

.Intégral متكامل .Ibid., pp. 33–5 31

.Ibid., p. 52 32

.Rech. Log. II, Rech. II, pp. 11–9 33
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.Ibid., Se. IV 35

.Rech. Log. II, Rech. I, pp. 15–8 36
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.Fiction الوهم .Ideen I, pp. 75–8 38

.Ibid., p. 81 39
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.Ibid., pp. 425–7 41
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الوجود1 ووحدة التمييز ثامًنا:

مثل املختلطني، الشيئني بني للفصل التمييز التوحيد، إىل أو الفصل إىل إما التمييز ويهدف
فمعنى الواقع؛ واجهتي بني العالقة بناء إعادة أجل من للتوحيد والتمييز واملاهية، الواقعة
الجزء كان وإذا معناه، بل املوضوع ليس واملضمون باملوضوع، مرتبط الشعور مضمون
الظاهريات يف «بحث والثاني الخالص» املنطق يف «مقدمة منطقية» «بحوث من األول
ظاهراتية إنارة «عنارص الثالث الجزء فإن العلمني، ثنائية عىل للداللة املعرفة» ونظرية

الثنائية. تختفي بحيث للمعرفة»
الظاهراتي الجهاز كل أن فالواقع النفسية؛ التمييزات مد يف التوحيدية الرؤية وتظهر
للشعور، العليا الدائرة القصدية، يف بعًدا امليادين أكثر إىل مده تم إليه التوصل تم الذي
األفعال أشكال كل إىل الحكم مفهوم امتد وقد والرغبة،2 الوجداني امليدان أو الحكم وميدان
الرتاكيب وأشكال أوًال كذلك هي حيث من الحكم موضوعات تحليل بعد اللغوية الرتكيبية
املنطق وامتداد الوضع، ميدان مجموع إىل املعنى مفهوم امتداد ويبني ثانيًا.3 اللغوية
أيًضا االمتداد ويتم الرؤية،4 وحدة وصوري عميل للقيم مبحث تكوين أجل من الصوري
وقد استثناء، بدون أو باستثناء أخرى ميادين يف التو عىل اكتشافها تم التي املبادئ بتطبيق

.Ex. Phéno., pp. 396–403 1

.Extension مد .Volition الرغبة .Affection الوجدان .Ideen I, pp. 315–52 2

.Synataxe اللغوي الرتكيب .Log. For. Trans., pp. 144–7 3

Logique de con- االستنباطي املنطق .Sphere Positionnelle الوضع ميدان .Ibid., pp. 183–5 4
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الظاهريات تأويل

الحقيقة، منطق عىل تطبيقه ثم االستنباطي املنطق من البداهات تراتب قوانني استُنبطت
املضمون.5 منظور من معنًى لها التي األحكام عىل أيًضا وتنطبق االستقرائي، املنطق وهو
فبعد التوحيد؛ هو واحد غرض له الثالثية أو الثنائية القسمة طريق عن والتمييز
للتيار إدراك هناك الحي للمعطى الواقعية غري واللحظات الواقعية اللحظات بني القسمة
يف املوضوع تضع توحيدية رؤية نفسها القصدية فكرة، باعتباره الحي للمعطى التوحيدي
وجه عىل املضامني بني مثالية كعالقات املصالحة وعدم املصالحة ذلك، عن وفضًال الذات،6
املصالحة عدم مثل وحدة حالة يؤسس أن يمكن نفسه الرصاع ألن نسبية؛ ألفاظ العموم

التصورات.7 بني
فإن التوحيدية، الرؤية إىل أيًضا مختلفة مستويات عىل املوجودات بني التماثل ويشري
عىل أيًضا تنطبق (حقائق) استقرائي ومنطق (نتائج) استنباطي منطق إىل املنطق قسمة
املوضوعات بني البداهة يف تماثل أيًضا هناك الكثرة. نظرية وهي املنطق، يف املستويات أعىل
األساسية الرشعية وتضمن ذاته، اليشء تعطي البداهة ألن الفردية؛ واملوضوعات املثالية
عالقة لها تركيبية وحدة باعتبارها الالواقعي واملوضوع الواقعي واملوضوع للقصدية،

البداهة.8 مع وظيفية
حميمية متجانسة وحدة وتكوِّن الظاهراتية،9 وحدتها الشعور أفعال لكل فإن وهكذا
تظل أنها إال الذات أقسام كل من وبالرغم الداخلية، تجربته يف إنسان كل بها يشعر
جوهًرا تصبح دائًما، شخًصا ذاتًا «العادات» حامل تظل الحية، للحاالت متماثًال قطبًا
الصور عالم الرتنسندنتايل األنا ويظل الذاتي، ووضعها العياني بمالئها «موناد» فرًدا
املشرتك وجودها يف الحية للحاالت املشرتكة اإلمكانية تحدد قوانني ولها للتجربة، املمكنة
هذا وينقسم ذاتي، نشوء لكل شاملة كصورة الزمان الذات-املوناد وتمتلك تتابعها. ويف
املثالية عىل اإليجابي يقوم بينما االرتباط، عىل السلبي يقوم وسلبي، إيجابي إىل النشوء
واحدة؛ غاية إىل التفسري مناهج كل وتنتهي صحيح،10 ظاهراتي كتفسري الرتنسندنتالية

.Ibid., pp. 396–7 5

.Ibid., 279–85 6

.Rech. Log. III, pp. 131–42 7

.Log. For. Trans., pp. 185–7, 211–24 8

.Autoposition الذاتي الوضع .Génèse égologique ذاتي نشوء .Rech. Log. II, Rech. I, pp. 47–50 9

.Méd. Car., pp. 55–8, 62–74 10
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البداية لرضورة طبًقا الذاتية يف املنطقية، ألقسامه طبًقا موجود، كل يتكون إذ الذاتية؛
الذاتي للعالم املشرتكة للذاتية الرتنسندنتالية اإلشكالية الذاتية تضع موجود، كل بذاتية
بدورها وهذه املشرتكة، الذاتية يف الثنائية تظهر الذاتية يف الوحدة وجود وبمجرد املشرتك،
الذاتية ن تكوِّ وحدية، األنا من نوع أي يف الوقوع ودون الخالص، التجربة عالم يف توجد
عن الرتنسندنتالية الذاتية وتتميز مستًوى، أرفع عىل املوضوعي العالم مشاكل املشرتكة
ذاتي، نحو عىل املنطق ن تكوِّ التي هي للعقل الرتنسندنتالية والظاهريات النفسية، الذاتية
الصحيح املعيار هو الرتنسندنتايل املنطق فإن العالم إىل التقليدي املنطق أحال وإذا
للذاتية الشامل العلم يف إال اإلطالق عىل املعرفة تأسيس املستحيل ومن الظاهراتية، لإلنارة
التفسري إال ليست نفسها الظاهريات املطلق، الوحيد املوجود باعتبارها الرتنسندنتالية

الرتنسندنتالية.11 للذاتية الذاتي
وحدة صور الكل ن ويكوِّ والكثري، الواحد لثنائية مشابهة واألجزاء الكل وثنائية
يف قبلية قوانني بوجود بالقول يسمح مما وهذا كمقوالت،12 وحدتها وأشكال الحية الكليات
وتسمح التعبريات، ماهية يف جذورها لها التي الدالالت تغريات من بالرغم الدالالت ع مجمَّ
النحو أساس وهو املضاد، واملعنى الالمعنى عىل بالتعرف بدورها القبلية القوانني هذه
فإن األصلية املعطية واألفعال التجربة بني التجريبي التماثل وضد الخالص.13 املنطقي
التمييز ويؤكد التصور، جانب من التجريبي التماثل يسقط والتصور املاهية بني التمييز
الخيال، عن ويبعده أصيل، معًطى كفعل املاهيات، حدس بني التماثل والخيال، املاهية بني

املبادئ.14 مبدأ هو للماهيات املعطى والحدس الحقيقة، وحدة إىل التمييز وينتهي
وحدة عىل تؤكد التي الخالص املنطق فكرة يف بوضوح التوحيدية الرؤية وتوجد
النظرية وحدة عىل الخالص املنطق ويؤكد الحقائق،15 وارتباط األشياء ارتباط العلم،
نظامها يف العلوم ومصنًفا األساسية، غري واملبادئ األساسية املبادئ معطيًا العلم ووحدة

.Log. For. Trans., pp. 311–27, 335–40, 355–68 11

.Rech. Log. II, Rech. III, pp. 63–71 12

.Ibid., Rech. Iv, pp. 110–38 13

.Fiction الخيال .Ideen I., pp. 63–8 14

.hylétique املادية .Rech. Log. I منطقية» «بحوث من عرش) (الحادي األخري الفصل معنى هو هذا 15

.Noètique الصورية
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تؤدي للعلم الوحدة هذه أن االنتباه يسرتعي ومما واملعيارية. والعيانية املجردة الخاص،
يشارك ثَم ومن للكثرة؛ الخالصة للنظرية أو للنظريات املمكنة الصور يف نظرية إىل
أو الفلسفة، ذروة الخالص املنطق فكرة كانت وإذا الحقيقة. يف الفيلسوف مع الريايض
زالت ما الكثرة نظرية ألن الرياضيات؛ ذروة الكثرة نظرية فإن املنطق، ذروة أدق نحو عىل
إىل يقود الذي التمييز وهدف الخالص، هو الواحد التجريبية، للمعرفة خالصة نظرية
اللحظات فإن ثَم ومن الطبيعي؛ االتجاه من نموذجه، والظاهريات العلم، تطهري الوحدة
مضمون اللحظات أن حني يف الحي للمعطى واقعية لحظات للشعور والصورية املادية
الواقع، هي وحدها الروح مادي، غري مثاليٍّا هنا واقعي لفظ يعني واقعية، غري الشعور
املنطق «فكرة ب الخالص» للمنطق «مقدمات تنتهي لذلك الخالص؛ عن بحث والظاهريات
الخالص عىل الحصول أجل ومن الخالص».17 األنا أحٌد ينكر أن أوافق أعد «لم الخالص»،16
فكرة تحقيق الوقت نفس ويف املعرفة، نقد منظور من خاص بحث إجراء الرضوري من
الخالص فلسفة الظاهريات خالصة.19 صورة نظرية النوع أجزاء ولكل الخالص.18 منطق

الثاني.20 ضد األول منهجها ويختار الخالص، وغري
ولكنه بالواقعة يتعلق وال األصيل،21 إىل يشريان وكالهما بالبسيط، الخالص ويرتبط
ل املفصَّ لثنائية موازية ثنائية وهي واحدة، ثنائية واملركب والبسيط مرشوط، وغري مستقل
واألجزاء؛ الكل ثنائية األخرى، السابقة الثنائية من الثنائية هذه وتستنبط ل.22 املفصَّ وغري
وتسمح األجزاء، إىل ل واملفصَّ املركب يشري حني يف الكل إىل ل املفصَّ وغري البسيط يشري إذ
هو التابع التابع، واملوضوع املستقل املوضوع ثنائية بإبراز بعد فيما نفسها الثنائية هذه
مصادر واألجزاء للكل الخالصة الصورية األنماط وتقدم البسيط، هو واملستقل املركب،

.Rech. Log. I, ch. XI, pp. 247–79 16

.Ibid., pp. XVIII 17
.Ibid., pp. 241-2 18

.Rech. Log, Rech. III, ch. 2, pp. 45–81, 21–4 19
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الخالصة». الظاهريات يف عامة «مقدمة «األفكار»: من األول الجزء يف
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دالالت فهناك الداللة؛ عىل أيًضا واملركب البسيط بني التمييز وينطبق قبلية23 نظرية
املوضوعات، لتعقيد بسيط انعكاس مجرد الدالالت تعقيد وليس مركبة، وأخرى بسيطة
املتزامنة.24 املقوالت ملادة مكونات املقدمة التعبريات الدال، الفعل تعقيد عىل يعتمد وال
ربط مثًال معينة وظيفة ولالنتباه املعقدة، األفعال يف مؤسسة أفعال البسيطة واألفعال

للتمييز.25 وظيفة نفسه هو ألنه باملعنى؛ الكلمة
قبيل وللمنطق الصورة، عن البحث هو التمييز وهدف الصورة، يف والخالص والواحد
الرتباطه ونظًرا عملية.26 وظيفة وليس معيارية وظيفة له حادثًا، قبليٍّا وليس صوري
مرتبًطا مثاليٍّا موضوًعا يصبح كي الطبيعية شوائبه من املضمون تطهري يتم بالصورة،
صورة إىل الوصول املنطق مضمون حول املناقشات من القصد وكان صورية، بأنطولوجيا
وهي تقليدية، األكثر املشكلة إىل بوضوح والذهن الحساسية ثنائية وتشري خالصة،27
والحدوس الحسية الحدوس بني التمييز من الهدف وكان والصورة، املادة بني العالقة
باملقوالت الخاص التمثل كان وإذا الصورة.28 املادة تدخل كيف بيان باملقوالت الخاصة
الدقيق، باملعنى والفكر الخاص باملعنى للفكر القبلية القوانني فإن باملادة، مشوبًا زال ما
الحصول هو والصورة املادة بني التمييز الهدفمن الخالصة.29 الصورة قريبنيمن يكونان
القوانني بني الفرق نفس هو الصورية والقوانني املادية القوانني بني والفرق الخالص، عىل
الفعل ومادة الكيف بني الخالف يف التمييز نفس ويظهر التحليلية.30 والقوانني الرتكيبية
التي لألخرى بالنسبة الصورة هي األوىل القصدية، واملاهية الدالة املاهية بني أو ناحية من
ويف الفعل، وصفة املادة بني العالقة سؤال ويصبح السؤال ينقلب وأحيانًا املادة.31 تمثل
املادة بني العالقة ببساطٍة وتصبح واملادة، الصورة بني العالقة أيًضا تنقلب الحالة هذه
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يف املؤسس، الفعل بوظيفة لتقوم بسيط تمثل كفعل املادة تصور أمكن وإذا والصورة،
تحليل يف شيوًعا األكثر األجناس اختالف بمشكلة يتعلق فيما صعوبات تربز الحالة هذه
له واملضمون الحي املعطى بني السابق والتمييز مضامينها.32 ويف القصدية الحية املعطيات
مستويني يكوِّنان داخليٍّا إدراًكا باعتباره والشعور للذات ظاهراتي كمكوِّن والشعور داللته،
الشعور ويمثل لإللغاء.33 نفيس ومستًوى لإلبقاء، ظاهرياتي مستًوى للتحليل؛ مختلفني
القصدي الحي واملعطى خالصة، كصورة الشعور شيئني؛ أيًضا حيٍّا معًطى باعتباره

كمضمون.34
ودراسة والصورة،35 املادة بني التمييز عليه يقوم الذي والتمثل الفعل مادة وتفرتض
املادة بني التمييز لنفس استئناف الحكم نظرية إىل اإلشارة مع التأسيسية التمثالت
إىل األقسام تشابك ويرجع األحكام.36 هي والصور التمثل، هي املادة فأصبحت والصورة؛
الصورة محل الكيف يحل وأحيانًا متعددة، مستويات إىل والصورة املادة نفسقسمة تكرار
التمييز هذا تم وقد واملادة، بالكيف املموضعة األفعال اختالف مثل وذلك املادة، مواجهة يف
مستًوى إىل السابقة التمييزات كل نقل تم وقد املموضع.37 الفعل جديد، تصور تقويم بعد
قبل، من بإسهاب تحليله تم الذي التمثل حالة وهي الجديد، التصور هذا بفضل آخر
قريبًا زال ما الذي الخيايل التغري عن املميز كيفي تفسري له مموضع كفعل املرة هذه واعتُرب
األنطولوجيا لتكوين الصورة عن البحث يف الذروة الظاهرياتي التحليل ويبلغ املادة، من
وصور الشعور، ملضمون وصور الشعور، لصور أنطولوجيا إذَن هناك الشاملة، الصورية
صور وتظل الرئيسية، املسألة هي دائًما الظاهريات يف الصورة مسألة وتظل للقضايا،38
الخالص الصور علم يف منطقه دائًما الجديدة الصور ولتعقيد مشكلة.39 تمثل املقوالت
قوانني هي بالداللة املختلطة أو الدالة األفعال صدق قوانني أن حني يف املمكنة، للحدوس
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الخالصهي املنطقي النحو وقوانني خالصة، صورة قانون القانون غامض. بمعنًى الفكر
بالنسبة معيارية وظائف لها العموم، عىل اإلنساني الذهن فقط وليس ذهن، كل قوانني
إذ متناقضة؛40 مشكلة للمنطق واقعية داللة مشكلة فإن ثَم ومن املطابق؛ غري للفكر
باملعنى مثالية ليس الدالالت موضوع واملعيار الخالصة، الفكر بصورة القوانني تتعلق
الصورية، واألنطولوجيا الصورية الرياضيات بني الكامل التماثل سبق وقد املعياري،41
مع اللعبة، قواعد رياضيات وليس والكاملة، الواقعية الصورية الرياضيات بني التماثل
ذات تصبح التي هي للنظريات وحدها االستنباطية الصور الكامل.42 املنطقي التحليل

شامًال. تحليًال باعتبارها الشاملة الرياضيات يف موضوع
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كمنهججديل1 التمييز تاسًعا:

حركة الظاهريات أن فالواقع والجدة؛ والتطهري النقد عىل يقوم جديل منهج أيًضا التمييز
إمكانية حول تراجعي بحث أي النقدية؛ الفلسفة يف معناه نفس هنا النقد يعني وال نقدية،
مكان تحديد ويعني للتمييز، كمنهج اإليضاح منهج نتيجة الظاهرياتي النقد املعرفة،
خاصة وتأمالت نقدية اعتبارات منطقية» «بحوث وتتضمن متميزين، شيئني بني الخلط
األنثروبولوجية،3 النزعة خاصة النوعية النسبية إىل آخر نقد ُوجه وقد املنطقية،2 باملؤلفات
داخل خلط كل ويبدو التمييز، أساسمنهج عىل النقد وقام نفسانية، نظرية لكل نقد وهناك
واملتمثَّل، التمثل بني والفكرة، التمثل بني والصورة، املضمون بني خلًطا النقدية النظرية
ويوضح الداللة، وتمثل الحديس التمثل بني الحالة، واملضامني املوضوعات صفات بني
بينهما،4 تماثل أي ضد الثانية والصفات األوىل الصفات بني األسايس الفرق التمييز منهج
منهج يتجاوز ال املطلوب النقد هذا أن الرتنسندنتالية واملعرفة التجربة نقد رضورة وتبني
ترنسندنتايل كنقد للمعرفة الظاهرياتي النقد أحيانًا ويُعترب التمييز.5 عىل القائم اإليضاح
الظاهراتية.6 املثالية مع البداية منذ تتعارض التي النفسانية املثالية مواجهة يف للمعرفة
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مستواه يف تحليل كل وضع فبعد تطهري؛ منهج أيًضا هو املستعَمل النقدي واملنهج
املعنى عن أُعلن فقد املستويات، لكل التحليل ملوضوع الصحيح املعنى عن يُعلن الصحيح،
نقد يتم ما وعادًة الصحيحة،7 قيمتها النظرية إعطاء بعد العام التمثيل للتمثل الصحيح
الشائع التعريف نقد حالة وهذه تحليله، قبل املوضوع تطهري أجل من الشائعة التعريفات
مالحظته فقط يمكن الذي التابع املوضوع بنفسه تمثله يمكن الذي املستقل للموضوع
خاصة تخصيصملحقات الطبيعية بيئتها إىل الظاهريات فَرضإرجاع وقد تمثله.8 وليس
لألفعال.9 «الحالة» املوضوعات ونظرية الصور» «نظرية إىل املوجه النقد مثل وذلك بالنقد،
املبادئ لتطهري كوسائل جديدة تأويالت باستمرار يقرتح منهج جديل كمنهج التمييز منهج
األفعال كل أساس التمثل بأن القائل للمبدأ الجديد التأويل مثل: وذلك الخاطئة، شبه

للمادة.10 أويل كحامل املموِضع الفعل وهو سلًفا، املقدم الجديد التصور بفضل
صحيح، يشء كل أن قاعدة عىل الظاهريات تستعمله الذي النقدي املنهج ويقوم
كنتاج وليس الفكر القتصاد كإجراء صحيحة العامة التمثل نظرية الخاص، مستواه يف
األفكار للتمثالت؛ أساسية كخاصة يُستعمل أن يمكن العام التمثيل والتمثل مثايل، ملوضوع
الوعي يف عديدة تفسريات هناك للنوع، املثالية الوحدة إعطاء عىل القدرة دون العامة
ومبارشًة أحيانًا النقدي املنهج ويُوجه الوحيد.11 هو ليس الحيس الحدس ولكن بالعمومية
ليست الخطأ، يكمن أين معرفة أجل من الخاص مستواها عىل املناقضة النظرية ضد
الحجة إن بل والدليل، العالمة بني تخلط آخر، محل بديل إحالل إال التمثيل التمثل نظرية
الرئييس والسبب التجريبي. ميلها بسبب تنزلق الريايض الربهان منهج من املستخرجة
الفردي القصد يف املتفردة الفكرة بني الوصفي التمييز عىل التعرف عدم هو لألخطاء
ثم ً مبدأ للتطهري كمنهج التمييز منهج ويطور العام،12 القصد يف املتفردة الفكرة ونفس
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حسن بعد اسرتجاعها ثم املركبة لألفعال األساسية املبادئ تطوير مثل وذلك إليه، يعود
تأويلها.13

الخلط وقع متجاورين مفهومني اليشء نفس يف يرى جديل منهج التمييز ومنهج
مزدوج؛ معنًى «تمثل» للفظ فمثًال تماًما؛ متمايزان أنهما من بالرغم اآلن حتى بينهما
البداهة ادعاء ويرجع فعل، مادة أو مادة بمعنى وتمثل فعل، صفة أو فعل بمعنى تمثل
بينهما التمييز ثم اللذين املعنيني بني الخلط إىل تمثل بفعل فعل كل تأسيس مبدأ يف
هو الذي للتمثل الجديد التصور بفضل الخلط عىل القائم املبدأ هذا تأسيس يُعاد ثم آنًفا،
التصور هذا عن الناشئة الصعوبات وتحل والنطق، التسمية بني تمييز عىل يقوم نفسه
الواضحة األسماء بني التمييز عىل بدوره يقوم الذي نفسه االسم مفهوم طريق عن الجديد
قدر أكرب عىل الحصول هو كلها التمييزات هذه من والغرض الواضحة، غري واألسماء
مثل وذلك خاصة، نقطة يف املطبقة الحقيقة عىل وبالتايل املوضوع، استقالل من ممكن
نسبة رفض مثل وأيًضا االسمية، األفعال أجزاء وكل االسمي الوضع حكم بني الفصل
قصدي، حي كمعًطى الشعور يصطدم فمثًال اليوم؛14 منطوقات إىل الكاملة األسماء دور
للمعطى مشابًها يبدو والذي الوصفي، النفس علم يف النفسية بالظاهرة الثالث، املستوى
الظاهرة لفظ لتشابه نتيجًة املشابه التصور هذا بنقد التمييز منهج يقوم القصدي، الحي
الظاهرة وتصنيف الحيس، إىل املوضوعي ورد تحتها، النفسية الظواهر وتصنيف الفيزيقية
تجريبيٍّا املشابه التصور زال ما وباختصار، والجمايل. األخالقي إىل مدها وعدم النفسية
إىل اليشء انقسام وبعد الجديل، املنهج يف النقدي املنهج يصبُّ ثَم ومن ونشوئيٍّا؛15 ونفسيٍّا
معنًى يظهر ثم مزدوج، معنًى بالفعل» «التعبري ولتعبري ثالث، يف تركيبهما يُعاد قسمني
بالنسبة فكر لعبة الصوري التحليل يُعترب وكذلك جديد.16 لتطور بداية كنقطة ثالث
ممكن تطبيق إىل اإلشارة بفضل االكتشاف هذا إىل التوصل تم وقد املنطقي، للتحليل
التحليل بني التمييز ينتهي ثَم ومن الصورية؛ للرياضيات املنطقي املعنى يف ومتضمن
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الرياضيات الثالث، اللفظ بفضل آخر، عىل واإلبقاء واحد رفض إىل والتحليل الصوري
الصورية.17

فالتجريبية واحدة؛ سلة يف املتعارضني النسقني يضع نقديٍّا منهًجا الظاهريات وتقدم
يف الحل هذا ويوجد ثالث، حل عىل العثور يقتيض وذلك غامضة، واملثالية شك،
التفكري وقت والعالم عاملا، العمل يف الوضعي ويُعترب نفسه،18 للسؤال الجديد الوضع
واملثالية. الواقعية املتعارضتني؛ النظرتني رفض من الجديل املنهج ويتكون وضعيٍّا.19
عبارة يف واملثالية املثالية. املسبقة افرتاضاتها وللثانية النفسية، املسبقة افرتاضاتها لألوىل
ما إذا افرتاضمسبق هو بالبناء عليه الحصول تتم التي نهاية» ال ما «إىل دواَليك» «وهكذا
للتناقضيف التحلييل القانون وينقلب اآلخر، يف أحدهما قلب هو الجدل الذاتي، طرفه أهمل
نفس وحدت الحقيقة، ملنطق الذاتي اإلشكال إىل كمرور القلب هذا اعتبار ويمكن الذاتية،
املرفوع، والثالث التناقض منطوقات يف املتضمنة املسبقة املثالية االفرتاضات يف اليشء
لالفرتاضات بالنسبة اليشء نفس ويوجد للبداهة، الذاتية القوانني إىل قوانينها وتنقلب
الذاتية.20 داخل قلبهما يف بداهتهما وتوجد ذاته، يف والخطأ ذاتها يف للحقيقة املسبقة
النظرية إىل طريق شق أجل من املتعارضة النظريات كل الظاهرياتي املنهج يستبعد إذَن
خاطئة األوىل كانت فإذا بالظاهريات، واملثالية الواقعية التعارضبني تجاوز ويتم الجديدة،
منهج ويظهر املثالية، جانب من الظاهريات تظل ذلك ومع نسبيٍّا، خاطئة الثانية فإن تماًما
خفي معناها ولكن حقيقية، الردود هذه املثالية. الردود إىل املايض، إىل النظر يف هذا التطهري
امليتافيزيقا وتتحول النقدي، منهجه يف الظاهرياتي الجدل يظهر وهكذا ومنقوص.21 بل
له يعزو والثاني الفكر، خارج واقعيٍّا وجوًدا إليه تنسب األوىل أقنوم. إىل العام النفس وعلم
العام يرد األول خاطئان. استدالالن والنفسانية االسمية وكال الفكر، يف واقعيٍّا وجوًدا أيًضا

نفيس.22 كمضمون الفكر إىل يرده والثاني اللغة، إىل

.Log. For. Trans., pp. 148–50 17

.Ideen I, pp. 67–72 18

.Ibid., pp. 79–81 19

.Log. For. Trans., pp. 248–72 20

.Rech. Log. I, pp. 177–81 21

.Ibid., II, Rech. II, pp. 147–52 22
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جديل كمنهج التمييز تاسًعا:

البداهة يف الحالية النظريات تضل البداهة، يف نظرية إىل الرتنسندنتايل النقد وينتهي
للبداهة، (الدوجماطيقية) القطعية والنظرية املطلقة للحقيقة املسبق االفرتاض بسبب
وبداهة الخارجية، التجربة بداهة قصدي؛ كتأثري للبداهة الرتنسندنتالية النظرية وتعتربها
بالتاريخ؛ الظاهريات ربط النقد غرض الحالة.23 الزمانية املادة وبداهة الداخلية، التجربة
بينهما وقع متشابهني مفهومني بني التمييز طريق عن السابقة النظريات نقد تم فقد

الخارجي.24 واإلدراك الداخيل اإلدراك بني التمييز نقد مثل وذلك اآلن، حتى الخلط

.Effectuation تأثري .Log. For. Trans., p. 368 23

.Rech. Log. I, p. 36 24
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إصالح1 كحركة التمييز عاًرشا:

وبوجه الحالية، املناهج يف النقص أوجه سدُّ منهجها غاية إصالحية، رسالة للظاهريات
بل املنطق،3 فيها ظل التي املتأخرة الحالة تنعى أنها كما النفس،2 علم مناهج خاص
أغراًضا للتجريبية املناهضني النفس لعلماء الظاهريات تعطي للتاريخ فهمها يف حتى إنه
أو التاريخ يف الفلسفية النظريات تأويل إلعادة إما دائًما «إصالح» لفظ ويظهر إصالحية.4
وإصالحيون.5 إصالح هناك النفس علم يف فيها، للظاهريات الجديدة املساهمة عن للتعبري
النزعة أوثان ضد رصاع يف فهي إصالحية؛ حركة باعتبارها التاريخ يف الظاهريات تدخل
إنه إذ أعداؤه؛7 أيًضا الظاهريات وملؤسس نضايل.6 مؤلَّف املنطقية» «البحوث الطبيعية،
مثل: ألفاظ استعمال يف اإلصالح ويظهر ونتائجها.8 مبادئها يف النفسانية النزعة يناهض
التحفظ، النقاش، الحجاج، الجدل، املقاومة، االستبعاد، االعرتاض، النفي، النضال، الرصاع،

صحتها. عىل الحفاظ أجل من بنفسها لنفسها للظاهريات الدائمة املراجعة

.Ex. Phéno., pp. 407–12 1

.Ideen I, p. 4, Krisis, p. 8 2

.Rech. Log. I, p. 36 3

.Ibid., p. 135 4

.Méd. Car., pp. 1, 42 5

.Rech. Log. I, Rech, I, p. XI 6
.Ibid., p. 90 7

.Ibid., p. 167 8



الظاهريات تأويل

القديم، الحجاجي بالنوع ويذكِّر للفقرات، الحجاجي النوع يف النضال رسالة وتظهر
علم من فرع إىل الخالصة الرياضيات تحول وُرفض التجريبية،9 نتائج ُرفضت هذا وعىل
للخصم، حجة لكل تفنيد هناك وإجابات،11 حجج تقريبًا هناك سؤال لكل النفس.10
أعىل يف للشك تفنيد وهناك االنتباه،12 نظرية يف الهنديس الفكر من مستمدة لحجة وتفنيد

مستواه.13
تبنيِّ إلخ. … واحد» «وال «مطلًقا»، «أبًدا»، «ليس»، «ال»، مثل: كثرية النفي وحروف
بالنفي نفسه عن الحدس يعرب إذ باشالر؛ يقول كما أال الال» «فلسفة الظاهريات أن
ليس ولكن الدقيقة، التجريبية العلوم يف الحال هو هذا برجسون، عند الحال هو كما
نافية،15 بالرضورة هي متميزين شيئني بني تمثل عملية أي عىل فاإلجابة املنطق؛14 يف
الحقيقة تستبعد إذ للنفي؛ القوة هذه عن للتعبري «استبعد» لفظ باستمرار ويستعمل
منتجات أو األنشطة قوانني املنطقية القوانني تكون أن يستبعد كذلك أخرى، إمكانية كل
املنطقي،17 للمبدأ النفسية التأويالت ضد االعرتاضات يف «الال» فلسفة تظهر كما نفسية،16
املثال نفي وإن الفيزيقي.18 النفيس للتوازي تردد أي دون الرفضاملطلق يف أيًضا تبدو كما
يف التمييز، األول النفي ينقص فقط الواقع، نفي مع يتعادل النفسانية النزعة يف وإزاحته

للتمييز. نتيجة الثاني أن حني
غياب مثل: االسمية، أشكال كل ضد اعرتاضات توجه احتجاج، حركة والظاهراتية
عموم بني التمييز التمييز؛ منهج عىل االعرتاضات وتقوم إلخ. … لألهداف وصفي تحديد
العام بني العالقة عن متميز معنًى عىل القائمة للداللة كصورة والعموم النفسية الوظيفة

.Maeietique ،Refutalif الحجاجي .Ibid., pp. 65–83 9

.Ibid., pp. 182-3 10

.Ibid., II, Rech. I, pp. 74–8 11

.Ibid., Rech. II, p. 187-8 12

.Ibid., pp. 242–5 13

.Ibid., I, p. 68 14

.Ibid., p. 73 15

.Ibid., pp. 79–80 16

.Ibid., p. 93–99 17

.Ibid., p. 118 18
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التمييز عىل قائمة التعميم عىل كقوة االنتباه نظرية ضد اعرتاضات ُوجهت كما واالمتداد،
ينفي ال معينة للحظة الخاص االنتباه فإن وهكذا للمثال، الواقع إنتاج من يمنع الذي
حدسيٍّا املدرك املوضوع عىل معتمدة لحظة إىل االنتباه توجيه بني فرق هناك فرديته،
ضد موجهة أخرى اعرتاضات وهناك «النوع».19 ب املقابل االنتباه إىل االنتباه وتوجيه

الجذري.20 تأويلها يف العقيل» «التمييز نظرية
مستبعًدا يكون عالمة يكون ال التعبري يف لفظ فكل دالة، عالمات التعبريات كانت وإذا
صحيح.22 غري أنه اتضح لو يرفض ثم أوًال يُفحص مقرتح تصور وكل املعنى،21 بهذا
إليها، غريها يوجهها أن قبل نفسها إىل وتوجهها االعرتاض، قوة جيًدا الظاهريات تعرف
نحو عىل تُفهم التي للكلمات جزئية تمثالت نسبة أو معزولة كمادة التمثل وصف مثل:

ُمتماِثل.23
األسايس وباملضمون املنطق بتعريف الخاصة املناقشات يف الظاهريات وتدخل
للتعبري الخاصة النحوية الصور بتأويل الخاصة املناقشات يف تدخل كما لنظرياته،
كذلك الكلمات.25 معارك من أبعد تذهب املناقشات ويف املموِضعة،24 غري األفعال عن
القوية، وتستبقي الضعيفة، الحجة ترتك أخرى، إىل حجة من الظاهرياتي التحليل ينتقل
تصبح كي دامغة حجة ليست األفعال كل عن التعبري وإمكانية مثايل، نحو عىل وتستخدمها
الخاصة،27 املقوالت افرتاضتمثالت لصالح أخرى حجج صدق من وتتحقق دالة،26 أفعاًال
وتتحفظ الحل.28 يعطي ثم صدقها من التحقق ويتم واملعارضة، املؤيدة الحجج وتعرض
األفعال أن الفرتاض بالنسبة بذلك وتقوم املشابهة، التصورات بعض عىل الظاهريات

.In specie بالنوع .Ibid., II, Rech. II, pp. 168–90 19

.Distinctio Rationis العقيل التمييز .Ibid., pp. 232–9 20

.Ibid., Rech. I, pp. 37-8 21

.Ibid., Rech. V, pp. 244–6 22

.Ibid., Rech. V, pp. 261–5 23

.Non-Objectivant املموضعة غري .Ibid., I, pp. 1–7, III, pp. 250–4 24

.Ibid., p. 289 25

.Ibid. III, pp. 24-5 26

.Ibid., pp. 205–8 27

.Ibid., pp. 354–67 28
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هذه كل وتتأسس وصفي، نحٍو عىل تأسيسها يمكن التي الحية املعطيات من نوًعا ن تكوِّ
الحية املعطيات جنس بوحدة يتعلق فيما والالفعل الفعل بني التمييز عىل التحفظات
العاطفية اإلحساسات بني القصدية، غري والعواطف القصدية العواطف بني القصدية،
مفهوم حتى إلخ، … القصدي واملضمون الوصفي املضمون بني العاطفية، واألفعال

بالظاهريات.29 الخاص القصدي املوضوع بمعنى القصدي املضمون
أجل من املبادئ تأويل الظاهريات تعيد إذ املراجعة؛ جهد يف أيًضا اإلصالح ويظهر
النفسية التأويالت مراجعة أيًضا ت تمَّ كما الطبيعية،30 للنزعة الخاطئة التأويالت استبعاد
الجهد لهذا نتيجة إال ليست أساسية ظاهراتية كحركة إىل» و«العود املنطق،31 ملبادئ
يقدم ال فهو النفساني؛ التأويل تفنيد أجل من التناقض مبدأ تأويل أعيد فقد للمراجعة؛32
التمييز منهج وينتهي علميٍّا، عليها الربهنة تتم وال تماًما، غامضة تجريبية قضية بل قانونًا
النفسية التأويالت تأويل وأعيد الربهان، عىل واالعتماد البداهة، وإثبات التجريبية، نفي إىل
ملستوى طبًقا عديدة تأويالت تحليل ولكل مثاليته.33 املنطق يسرتد كي القياس لقضايا

جذري.34 وتأويل معتدل، تأويل العقيل» «التمييز ولنظرية فهمه،
التأويالت سوء عىل ينبه انقالب تقريبًا هي بالجدة،35 حادٌّ إحساس الظاهريات ولدى
وهو رسالة، لها عليها،37 وتسري الخاصة،36 مصطلحاتها وتحدد املشابهة، املصطلحات من

الخلط. يف تقع مرة كل يف الحقيقة تصحيح
وتبني عقلية،38 نظرية إىل التجريبية الفلسفة بتحول حادٌّ وعي الظاهريات ويف
باإلخراج جذري تغري إىل الطبيعية الدعوى تحتاج للتغري، الرسالة هذه الحركة ألفاظ

.Ibid., II, Rech. V, pp. 182–208 29

.Ideen I, sec I, ch. 2, pp. 60–84 30

.Rech. Log., ch. 5, pp. 84–109 31

.Ibid., p. 2 32

.Ibid., I, pp. 110–3 33

.Ibid., II, Rech. II, pp. 229–32 34

.Ibid. I, pp. XII, XIV, XVII 35
.Ibid., II, Rech. V, pp. 172–82 36

.Ibid., I, pp. 229–32 37

.Ibid., p. XII 38
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حركة األخرى األلفاظ بعض وتبني وبالرد.39 قوسني، بني وبالوضع االنتباه، دائرة من
الظاهريات النظرة»، «قلب عن التعبري أجل من «انحراف» مثل: جذرية، وأكثر عنًفا أكثر
عن باالبتعاد نفسها عن وتعرب الوجود، مستويات تركيب وإعادة للتصحيح، جهد إذَن
سمة الوقت نفس يف له الدائرة» خارج «الوضع األصيل.40 إىل والعود الطبيعية النزعة
بالعودة قيمة إىل تحولت التي املعرفة تنتظم وبواسطتها، القيمة، تغري التي العالمة تغري
تكرار بوضوٍح ويبني للظاهريات، الحضاري الدور يف الشك يمكن وال الظاهريات.41 إىل
العرص يف بدورها الحاد الظاهريات وعي اآلن وحتى ذلك قبل والجديدة القديمة األلفاظ
التاريخية الرؤية تدخل ما، لفكرة الخالص البنيوي التحليل داخل ويف إنه بل الحارض،
إخفاء يف ساهمت تاريخية أسباب هناك تطورها، يف الحقيقة لبيان الوراء إىل الرتاجعية
التاريخية واملالحظات الصورية،42 والرياضيات الصوري القضايا مبحث وحدة مشكلة
للمنطق الرتنسندنتايل اإلشكال حول خاصة الرتنسندنتالية الفلسفة تطور حول النقدية
عن يُعلن حني يف صورية، إشارة النهضة عرص إىل اإلشارة ذلك.43 عىل دليل خري الصوري
باملنطق. يتعلق فيما انحطاط كعرص املدرسية الفلسفة ووصفت كبري، بتقدير اإلصالح
والنقص الخلط التاريخ يف أسقط وقد الظاهرياتي، التحليل داخل حاٌرض كله والتاريخ
يف روحية، أزمة فاألزمة أوًال.44 الفكر يف ذلك كل مالحظة بعد والنقصان االكتمال وعدم

العلوم. ويف العالم رؤية يف مظاهرها يف تتجىل أن قبل الوعي،

.Ideen I, pp. 96–104 39

.Ibid., p. 107 40

.Apophantique القضايا مبحث .Ideen I, p. 243 41

.Manque النقصان .Imperfection النقص .Log. For. Trans., pp. 110–7 42

.Ibid., pp. 341–54 43

.Rech. Log. I, pp. 39–41 44
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بحيث املسبقة لألحكام الراهنة الحالة تظهر تمهيدية حركة األوىل بحركتني؛ اإلصالح تم
فيها يجد إيجابية حركة والثانية األساسية، املبادئ إىل تؤدي جذرية ببداية إال البدء يتم ال

واالستبطان. والرفع والتوسيع التعميم بفضل وحدته الشعور
،Vor وللمقطع مسبق، افرتاض أو حكم أي مواجهة يف الظاهريات تقف والواقع،
عىل «السابق مثل: يَسبق، ما ويعني صحيح، معنًى األول معنيان؛ «السابق»، ويعني
الحكم يف «املسبق» ويعني خاطئ، والثاني إلخ. … العلم» عىل «السابق املنطقي، الحمل»
لذلك خالص؛ دنيوي الثاني أن حني يف األصيل عن بحث األول «االفرتاضاملسبق». أو املسبق
فحصها وتم عليه،2 سيطرتها من املنطق لتطهري النفسانية املسبقة األحكام عن البحث تم
املسبقة االفرتاضات غياب وأصبح الخالص، الفكر إىل الوصول أجل من اآلخر تلو واحًدا
«الدوجماطيقي» العلم بني التمييز من والهدف املعرفة.3 بنظرية املتعلقة البحوث يف ً مبدأ
الذي وحده الفلسفي واالتجاه القديمة، املسبقة أحكامه من العلم تطهري الفلسفي والعلم
واالفرتاضات األحكام نوع نفس من واالدعاءات البحث.4 عىل القادر هو جذرية بداية يتبنى
املعزول أثرها بفضل العقيل الفكر تنتج طبيعية كقوانني الفكر قوانني فاعتبار املسبقة؛

.Intériorisation االستبطان .Ex. Phéno., pp. 412–20 1

.Anté prédicative املنطقي املحمل عىل السابق .Rech. Log. I, ch. 7, pp. 167–207 2

.Inauthentique خاطئ .Authentique صحيح .Ibid., II, Rech II, pp. 22–6 3

.Mondain دنيوي .Ideen I, pp. 82–4 4
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املنطق، يف النفسانية املسبقة االفرتاضات فقط تُستبعد فال تشابه،6 والثنائية ادعاء،5 مجرد
املثالية.7 املسبقة االفرتاضات أيًضا بل

مرة تقف التي الجذرية البداية بوضوٍح يربز املسبق الحكم أشكال كل رفض وإن
الجذرية، البداية منهج الظاهرياتي املنهج املسبقة، واالفرتاضات األحكام مواجهة يف ثانية
النظرة» «قلب عىل ويقوم معها، يتعامل التي للمادة بالنسبة منهج كل عىل سابق وهو
مطلقة، بداية الجذرية البداية املادي.8 االتجاه شوائب كل من أخرى مرة يتخلص كي
رشط وهي للفلسفة،10 رضورية وهي املبادئ،9 مبدأ إىل الوصول القادرة وحدها وهي
وهي جديد، كعلم الظاهريات تنبثق الفلسفي الرتاث عن النظر وبرصف الجديد، العلم
بوضوٍح تربز الرتنسندنتالية للمعرفة وبالنسبة العموم.11 وجه عىل العلم أسس تبحث
يف السلبية، املادة من قريبة األوىل سة. مؤسِّ وأفعال سة، مؤسَّ أفعال هناك األساس.12 فكرة
ليست سة املؤسِّ الحدوس ممثيل فإن ثَم ومن املموِضع؛ الفعل من تقرب الثانية أن حني

الرتكيبية.13 الصورة ممثيل بنواة مبارشًة مرتبطة
والنظريات األساس ومفهوم األساس، عن بحث الوقت نفس يف هو املبدأ عن والبحث
التأسيس بني تمييز التأسيس يف يوجد بل الكل، يف األجزاء وحدة أساس هما به املتعلقة
ويستطيع املبارش، والتأسيس املتوسط التأسيس بني أو الجانب األحادي والتأسيس املتبادل
الرئيسية.14 وأنواعها واألجزاء للكل وبدقة أخرى خصبة مفاهيم تحديد التأسيس مفهوم
أخذ رضورة وتظهر املنطق، حول الجدل يف الدخول أجل من املبدأ يف بحٌث إذَن الظاهريات
استبعاد وبعد النظرية، يف واملعايري املعايري، يف املبادئ توجد االعتبار،15 يف املبدأ مسائل

.Rech. Log. I, p. 70 5

.Ibid., pp. 99–105 6

.Log. For. Trans. Sec, II, ch. 3, pp. 248–72 7

.Ideen I, pp. 209–11 8

.Ibid., pp. 78-9 9

.Méd. Car., pp. 3–5 10

.Ideen I, p. 3 11

.Méd. Car., pp. 23-4 12

.Rech. Log. III, pp. 186–90, 210–3 13

.Reciproque املتبادل .Unilateral الجانب أحادي .Ibid., II, Rech. III, pp. 45–51, 61-2 14

.Controverse جدل .Concept تصور .Ibid., I, pp. 2–5 15
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بعد العميل العلم يف املعيارية العلوم كل تتأسس معياري، كعلم وإثباته عميل كعلم املنطق
املنطق تفنيد تم وقد النظرية، العلوم يف املعيارية العلوم كل وتتأسس معياري، كعلم إثباته
بنياٌت تأسيس ولكل معياًرا،16 ليس ألنه الفكر اقتصاد مبدأ استبعد كما أسسه، النفيسمن
العلوم نقد يف أيًضا املبدأ عن البحث ويكون األخرى.17 للعلوم وأساًسا قبليٍّا ويكون ثابتة،
ويف نتائجها ويف العام مبدئها يف التجريد يف التجريبية النظرية نقد تم فقد املناقضة؛
املبادئ بنتائج تتنبأ أيًضا ولكنها املبادئ، فقط الظاهريات تبحث وال الرئيسية.18 أفكارها

األخرى.19 تلو واحدة النفسانية، للنزعة التجريبية النتائج رصد تم لذلك الخاطئة؛
العودة أو واالستبطان والرفع، والتوسيع، التعميم، هي الدقيق باملعنى اإلصالح وطرق

الداخل.20 إىل
ولكن قصدي، حي معًطى هناك العموم.» وجه «عىل مثل: عبارات يف التعميم يظهر
الحال هو كما الرضورة مع العمومية وتزدوج العموم،21 وجه عىل حيٍّا معًطى أيًضا هناك
تم لذلك عمومية؛23 األكثر املشاكل إىل الوصول العمومية درجات من والهدف كانط.22 عند
مًعا الحتوائهما العمل ونظرية القيم مبحث ضم أجل من الصوري املنطق مشكلة تشعيب
إىل الخالص العقل مشاكل وترجع الصوري، يف العام ويدخل العامة، املشكلة نفس داخل
النظري، العقل إىل أيًضا املناطق أنطولوجيا مشاكل ترجع حني يف الصورية، األنطولوجيا
ويدافع الصورية، األنطولوجيا إىل يؤدي ترنسندنتايل قائد خيط مجرد هو «اليشء» ومنطقة
عن الدفاع تم كما للتجريد، الحديثة النظرية ضد للنوع مثالية كوحدة بشدة «العام» عن
صحيح الواقعية. ملكوناتها مستقلة كوحدات عام» «بوجه والشعور «العامة» املوضوعات

.Adverse املناقضة .Ibid., ch. IX, pp. 208–28 16

.Ibid., pp. 15–8 17

.Ibid., II, Rech. II, pp. 227–9 18

.Ibid., I, ch. IV, pp. 65–83 19

الداخل إىل العود االستبطان، .Elevation الرفع .Elargissement التوسيع .Generalisation التعميم 20
.Intériorisation

.Ideen I, pp. 115–8 21

.Ibid., pp. 28–31 22

.Distinctio Rationis العقيل التمييز .Ibid., pp. 490-1 23
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التمييز وال املحرض» «التمثل وال االنتباه ليست ولكنها التجريد، عىل قوة يمتلك الشعور أن
هو دائًما التمييز منهج ومهمة واملجرد. للتجريد مختلفة تصورات بني تمييز هناك العقيل،
يف للشعور الفردية واملوضوعات «العامة» املوضوعات وتتقدم والفحصوالقرار،24 التحقق
الحديث تجنُّب يمكن لذلك الوجود؛ دون النوع الفردية األفعال تُربز أساًسا، مختلفة أفعال
التماثل بني التمييز طريق عن للنوع املثالية الوحدة وبرزت «العامة»، املوضوعات عن
نفسه مع املثايل املوضوع فتماثل صحيح؛ غري والثانية صحيح، تماثل األوىل والتشابه؛
الوحدة رد كل ضد إذَن «العام» نحو امليل الواقعية، املكونات بني التشابه عن مختلف
والتحليل املوضوعي التحليل بني واإلنارة، الرشح بني والخلط املتناثرة، الكثرة إىل املثالية

الرد.25 هذا عن املسئول هو الظاهرياتي
النفس؛26 علم نشاط ميدان توسيع الظاهريات تريد التعميم، من نوع والتوسيع
الرؤية املادية، شوائبها من النفسية الظاهرة تطهري وهو الرفع، هدف نفس التوسيع ولهذا
معطيات وإطار لتوسيعها،27 الظاهريات وتأتي ضيقة، رؤية الطبيعي العالم يحملها التي
سمح وقد أوسع،28 رحاب إىل منه الخروج كيفية الظاهريات وتبحث ضيق، إطاٌر التجربة
التقليدي وللمنطق الفعل،29 وشظايا الفعل عملية بني التمييز إىل توسيعه بعد الفعل مفهوم
يف وتضييقه التناقض عدم مفهوم اتساع تحليل تم كما فيها،30 جمد للغاية ضيقة حدوٌد
للفظ الصحيح املعنى يضم كما وتعميمه، توسيعه يشبه املعنى ومد الصوري.31 املنطق
فالخلط مًعا؛ يسريان والتضييق والخلط وحده.32 الحدس وليس الفكر ميدان كلَّ «انتباه»

.Répresentation Présentative املحرض التمثل الثاني. املنطقي للمبحث األسايس املعنى هو وهذا 24

.Explication الرشح .Similitude التشابه .Identité التماثل .Rech. Log. II, Rech. II, pp. 131–47 25

.Eluicidation اإلنارة
.Contingences شوائب .Ibid., I, p. 4 26

.Ibid., p. 6 27

.Ibid., p. 15 28

.Ibid., p. 387 29

.Rech. Log. I, p. 37 30

.Log. For. Trans. App. III, pp. 433–6 31

.Rech. Log., Rech. II, pp. 194–8 32
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النفس علم يف العالقة وتصور ضيقة،33 رؤيٌة كتقنية املنطق وتحديد ضيقة، رؤية دائًما
محدود.34 تصور

طريق عن رفع هو الظاهريات وهدف نجاًحا، األكثر اإلصالح وسائل إحدى والرفع
علم يُرفع الطبيعي،35 وخصائصاالتجاه الخاصة صفاته العلمي الوعي مستوى إىل التأمل
االنتقال يف الرفع ويظهر العقالنية.36 من درجة أعىل عن ويُبحث أعىل، مستًوى إىل النفس

الطبيعة. علوم بناء إعادة أجل من والصوري العام إىل
التعبري يتم وأحيانًا الرفع،37 ذروة و«األعىل» و«األسمى» «األقىص» ألفاظ أيًضا وتبني
إلخ؛ … يتجاوز» «ما بعد»، «ما فوق»، «ما مثل: األمامية، املقاطع ببعض الرفع عن
يتم كما التجريبية،38 املعطيات تتجاوز التي القوانني هي قطعيٍّا الواضحة فالقوانني

يفارق».39 «ما «األرفع»، يتعاىل» «ما بألفاِظ عنه التعبري
ألفاظ وتشري الحلول،40 داخل املفارقة الرفع، إىل مثال إىل الواقع تحول يشري كما
تحويل عملية وتتوجه اليشء.41 نفس إىل «أسفل»؛ «أعىل» «تحت»، «فوق»، مثل: أخرى
إلثبات دعوى وكل الداللة،42 نقيض عىل الخام والواقعة الخام، الواقعة ضد مثال إىل الواقع
الخالص املنطقي الفحص ميدان أصبح النفسانية النزعة وضد رفع، حركة هي املثال
الرشوط حول قضايا إىل النفسانية النزعة يف املنطقية القضايا كل وتحولت مثاليٍّا،43
أنصاف والكمال املثايل عن بحثًا باعتبارها الظاهريات وترفض الحكم،44 لبداهة املثالية

.Ibid., I, pp. 27–9 33

.Ibid., p. 154 34

.Ideen I, p. 4 35

.Ibid., p. 32 36

.Suprême األسمى .Ultime األقىص .Ideen I, pp. 47–51, 58 37

.Uper يتجاوز ما .Ultra بعد ما .Supra فوق ما .Rech. Log. I, p. 9 38

.Plus haut يفارق ما .Plus élévé األرفع .Au déla يتعاىل ما .Log. For. Trans., pp. 51-2 39

.Idéation مثال إىل الواقع تحول ،Ideen I, p. 24 40

.Immanence الحلول .Transcendence املفارقة .Ibid., p. 55 41

.Au dessous أسفل-تحت .Au-dessus فوق أعىل، .Ibid., p. 116 42

.Rech. Log. I, pp. 183–8 43

.Ibid., pp. 197–203 44
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يف نظرية صياغة بعُد تتم لم وموضوعي صوري كمنطق املنطق تأسيس وبعد الحلول،
الصورية األنطولوجيا هذه تغوص أن الرضوري من إذ صورية؛ نظرية حتى أو العلم
النزعة تمنع الذاتية نحو املتجهة املنطقية التكونات طريق وعىل الذاتية. داخل أخرى مرة
خوًفا واقعية غري صورة يف املنطقية التكوينات مثالية وتظهر املنطقية، املثالية النفسانية
ضد املوضوعية أنواع جميع مثالية وتتأكد النفسانية، النزعة يف جديد من الوقوع من
املنطقية للتكوينات كعطاء وخالق أصيل نشاط إثبات أجل من الوضعي الخاطئ التأويل
الرضورية املنطقية الوظيفة تفهم ال أنها إال مثالية النفسانية النزعة أن من وبالرغم ذاتها،

املادية. من للخالص جهد الظاهريات للمعرفة.45 الرتنسندنتايل للنقد
كطرف اليشء أي اليشء؛ لحالة اليشء ويرتك «وقائع»،46 إال تنتج ال «الوقائع» من
وواقع الطبيعة، علوم يف وموضوعي مادي واقع للواقع، معنيان يوجد لذلك للشعور؛
املادة، موضوعية إىل األوىل تشري اإلنسانية. العلوم وهي «الروح» علوم يف وموضوعي مثايل
الشعور مضمون منطوق بني التمييز تم أيًضا السبب ولهذا الروح؛ موضوعية إىل والثانية
نفس الواقعي واملوضوع الحال املوضوع بني التمييز ويحقق بالواقع، املتعلق واملنطوق
النفسانية، النزعة الحالية، املعرفة حول علم إلمكانية املثالية الرشوط ولتطبيق املطلب.47
وبتطبيق املثايل. إىل الواقعي من التحول أو املعياري إىل املادي من القلب الرضوري من
املضمون من التحول أيًضا الرضوري من العموم، عىل املعرفة مضمون عىل الرشوط نفس
االستنباطية األنساق نظرية مستًوى: أعىل إىل الصوري املنطق رفع تم وأخريًا الصورة.48 إىل
بالنزعة الصورية العلوم يف الحديث اإلبداع يلحق ثَم ومن الكثرة؛ نظرية مثل بها يرتبط وما
التي تلك أي «القانونية»، العلوم كل رد ويمكن واحد، آن يف وتطورها القديمة الصورية

الكثرة.49 بنظرية اللحاق أجل من الصورية إىل القانون، عىل تعتمد
أفعال يف بل ذاته اإلدراك يف تكون ال إدراك عن التعبري فداللة بالرفع؛ التمييز ويسمح
بل املثال، عىل التمييز ويقوم احتوائها.50 دون الداللة د يحدِّ فعل اإلدراك للتعبري. خاصة

.Log. For. Trans., pp. 203–11, 225–40 45

.L’Enoncé noêmatique الشعور مضمون منطوق .Ideen I, p. 33 46

.Tournure التحول .Conversion القلب .Ibid., pp. 308–415 47

.Rech. Log. I, pp. 256–63 48

.Log. For. Trans., pp. 123-4 49

.Inconcialiabilite املخالفة .Concialiabilité املوافقة .Rech. Log. III, pp. 28–38 50
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واملخالفة واملوافقة (الخيالية)، واملستحيلة (الواقعية) املمكنة الداللة بني مثايل تمييز هناك
األخري، للمأل كمثال والحقيقة البداهة بني التماثل هو التطابق ومثال مثالية، عالقات أيًضا
العالقة املشاكل إخراج بعد اللغة مثالية حالة وهذه كمصادرة، البداية منذ املثال ويوضع
حدث كما الكمال، عالمة هي املثالية؛ من درجة أعىل إلبراز التمييز هذا أقيم وقد بها.51
وحدث امللء، وهو الكمال مثال إىل الوصول أجل من وامللء الحديس التصوير بني تمييز
يظهر ثم األول، من أكمل والثاني التمثل، وتمثل املتوسط التمثل بني التمييز يف اليشء نفس
يصبح بحيث كماًال األقل ر يطهِّ بل كماًال، األكثر يأخذ ال كما األقل يرتك وال كتطهري، التمييز
باملعنى حدسيٍّا تصويًرا هناك ألن ملء؛ كل يف صحيحة حدسية تصورات هناك كماًال. األكثر
مواجهة يف الكمال مثال هو كماله، إال التمثل امتالء ليس الغامض، باملعنى وآخر الدقيق
والحدوس الكاملة الحدوس بني للتمييز كأساس أيًضا الكمال ويوجد الحديس، املضمون
إدراك أجل من أي موضوعيٍّا؛ وكامل حديسمطابق تصوير عىل الحصول أجل من الناقصة
درجات وتفصيل املبني باملعنى والبداهة املجمل باملعنى البداهة بني وغرضالتمييز املاهية،
عىل التمييزات وتقوم الحقيقة.52 وهي املثالية، البداهة إىل الوصول هو البداهة مستويات
عىل «مخترص «ناقص» مثل تعبريات، وتفرتض والواقع، املثال ثنائية وهي سابق، مخطط
طبيعي، نحو عىل مخترص كامل، مثل: مثالية تعبريات وجود «معيب»، طبيعي» غري نحو

تام.53
الشاملة الفلسفة ومثال الشعور،54 يف أصله إىل علم كل عود هو الداخل إىل واالتجاه
املعطى عن البحث يف االتجاه هذا عن التعبري ويتم الداخل،55 إىل دائم تحول عملية هو
ومن «قبل»؛ أمامي بمقطع التأمل عىل و«السابق» املنطقي، العمل عىل و«السابق» «السابق»
التحول عىل يدل املصدر عن والبحث نظرية،56 أي قبل الطبيعي الوضع تحليل يتم ثَم

.Adéquation التطابق .Log. For. Trans., pp. 29–32 51

.Rech. Log. III, pp. 88–102, 122–7, 148–50 52

.Ibid., II, Rech. IV, pp. 101–3 53

.Krisis, p. 5 54

.Ibid., pp. 9–12 55

.Pre ،Vor قبل ،Ibid., p. 94 56
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الباطنية التجربة يف الداخل إىل التحول ويظهر االرتباط،57 يف اإلشارة ومصدر الداخل، إىل
بني خارجي تماثل كل عىل العثور ويتم باإلنسان،58 اإلحساس ويف الباطني اإلدراك ويف
من النظرة تحويل من بدقة النظرة قلب ويتكون وجذرية،59 داخلية جماعة مع التجارب

الداخل.60 إىل الخارج
بني التعارض ن ويكوِّ الشعور، يف كحال املثال يُتصور املادي املضمون رد وبعد
واإلدراك الداخيل اإلدراك بني التمييز ن ويكوِّ للظاهريات،61 نواة أول والحلول املفارقة
إىل املادي ومن املادي إىل الصوري من االنتقال ويتم الحي، املعطى تيار املفارق
أو أصًال ويعني ،Ur األمامي باملقطع عنه يُعرب الذي األصيل إىل بالعودة الرتنسندنتايل
والعودة العقل،62 نقائض من نقيضة كل مواجهة يف الظاهريات وتتحدد أول، أو مصدًرا

النفس.63 علم خاصًة األوروبية العلوم ألزمة حل هي السابق الحي املعطى إىل

باإلنسان اإلحساس .Association االرتباط .Indication اإلشارة .Rech. Log. II, Rech, I, pp. 35–7 57

.Anthropathie
.Ideen I, p. 15 58

.Ibid., p. 21 59

.Ibid., p. 109 60

.Idee der Phänomenologie, pp. 34-5 61

النقدية. املثالية نقيض عىل الرتنسندنتالية املثالية تقع املعنى وبهذا .Ideen I, p. 265 62

املسار .Ruckfrage الخلفية املسألة يف Ruck الوراء إىل باملقطع العودة هذه عن باستمرار التعبري ويتم 63

.Ruckgang الخلفي
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التاريخ1 يف اإلصالح ثاينعرش:

ويتكون للتاريخ»، رؤيتنا منهج يف «تأمل يف التاريخ إطار يف أيًضا «منهج» لفظ ويظهر
التاريخ يف الحقيقة تطور مسار تتبع أي التاريخ؛ غائية عىل العثور يف أساًسا املنهج
يبني أنه بمعنى منهجية؛ سمة للتاريخ ظاهراتي تأويل ولكل الظاهريات. يف واكتماله
االكتمال،2 إىل طريقها يف كبنية الظاهرياتي املنهج النظريات تتابع مع ارتقائية بطريقة
رفضه وبالتايل للعلم؛ الغامض الباعث ملعرفة التاريخ يف خاصة اإليضاح منهج ويطبق
عملية إىل تحولت ما إذا األزمة حل الشاملة الفلسفة ملثال ويمكن نجاحه، من بالرغم
ولكن اإلنسان، أجل من رصاع هو الحديثة الفلسفة تاريخ أن صحيح الداخل، إىل تحول
والذاتية الفيزيقية املوضوعية بني بالتعارض خاصة عقبات بعدة الرصاع هذا عرقلة تمت
العلوم بواعث توضيح لإليضاح كمنهج الظاهريات رسالة فإن ثَم ومن الرتنسندنتالية؛3
تطبيقه تم وقد حضارية، رسالة إذَن اإليضاح ملنهج غامضة،4 زالت ما التي الحديثة

والفلسفة. املنطق يف باقتدار
إىل أدَّت التي األسباب عن تبحث إذ للكشف؛ كمنهج الظاهريات تبدو املنطق يف
وحدة مشكلة تغطية إىل أدت التي التاريخية األسباب عن تبحث النسيان، أو الخلط
ونقص الخالصة، الفارغة الصور نقص الصورية: والرياضيات الصوري القضايا مبحث

.Ex. Phéno., pp. 420–30 1

.Krisis., pp. 71–4, 58–60 2

.L’Apophantique القضايا مبحث .Ibid., pp. 8–18 3

.Détection الكشف .Ibid., pp. 8-9 4
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إىل النفاذ وغياب األصيل، حول الصحيح البحث وغياب القضايا، تكوينات مثالية معرفة
والصورة الكمال، سلًفا: املوضوعة املقاييس نفس هي الكشف ومقاييس الحقيقي.5 املعنى
التاريخ يف للكشف كمنهج الظاهريات استطاعت وقد إلخ. … املثايل والتكوين الخالصة،
يدها تضع أن الصورية واألنطولوجيا الصوري القضايا مبحث بني العالقة عن البحث يف

اآلن.6 حتى تمت التي التوضيحات كفاية عدم عىل
الحقيقة مستوى من التمييز ويتحول للتمييز، منهج أساًسا هو التوضيح ومنهج
ومشكلة التقليدي للمنطق الداخلية فالوحدة التاريخ؛ مستوى عىل البناء إعادة إىل الفلسفية
ويتمتع التقليدي، املنطق بني للعالقة بناء إعادة الصورية الظاهريات إىل بالنسبة وضعه
الرياضيات أي ع املوسَّ التحليل وظهور القضايا، ملبحث كتحليل التصوري، باستقالله
طبًقا العلمان وتوحد التاريخ، يف الحقائق بناء إلعادة إذَن املوسع املنهج يُستخدم الشاملة،
كان وإذا صورية، كأنطولوجيا الصورية الرياضيات وتُفهم للظاهريات، التوحيدية للرؤية
أيًضا فهناك الصورية، واألنطولوجيا الصوري القضايا مبحث بني موضوعي فعل هناك
الظاهريات نحو كمرحلة منطقي تكوُّن كل تأويل تم الوراء إىل وبنظرة األشياء»، «يف تعاون
ملفهوم طبًقا كله الصوري املنطق نُقل بنية فلسفة أساًسا الظاهريات كانت وملا املكتملة.7
منطق الخالص، الصوري املبحث مستويات: ثالثة عىل الصوري املنطق فُعرض املستوى،
املنطق والثالث االستنباطي، املنطق والثاني اللغة، منطق األول الحقيقة. منطق النتيجة،
الوضوح إما فالبداهة للبداهة؛ مستوياٌت يشء كل وقبل أوًال الثالثة واملستويات االستقرائي.
أنماط يف الخلط غري والتمييز التمييز. يف الوضوح، عن البداهة تتميز ثَم ومن التمييز؛ أو
االستباق. ووضوح نفسها األشياء ملكية بنيوضوح تمييز هناك الوضوح، يف الحكم. إصدار
عن بحثًا الظاهريات كانت وملا الخالص.8 التحليل موضوع هو املتميز الحكم وباختصاٍر
وعندما مختلًطا، يكون عندما الحكم بنفس االتحاد يف بداهتها تجد فإنها الخالصة الصورة
املختلفة الخلط بأنواع الحكم يهتم ال الحالة هذه ويف الحكم، مفهوم بتوسيع متميًزا يكون

.Rétrospectivement الوراء إىل نظرة .Log. For. Trans., pp. 110–8 5

.In Re األشياء يف .Ibid., pp. 143-4 6

.Séparation Thématique موضوعي فصل .Ibid., pp. 100–10 7

.L’Apophantique Pure الخالص الصوري املبحث .Ibid., pp. 71–87, 95–7 8
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«منهج» بأن بوضوح ويرصح االختالفات، بهذه واعيًا تجريًدا ويظل والوضوح، التمييز بني
منطقية».9 «بحوث أساس املستويات بني التمييز

اكتشاف تم فقد آخر؛ إىل مستًوى من نقٌل التاريخي املستوى عىل التمييَز ويصاحب
لألحكام الخالص القضايا صور مبحث وهو النقل، بمنهج للحكم الخالصة الصورة فكرة
ألن الخالص الصور مبحث فكرة إىل التوصل تم وقد صوري، منطقي علم أول باعتباره
الحكم صورة عمومية تصور تم وقد التمييز، من األقىص الهدف هي الخالصة الصورة
«العملية» مفهوم واعتُرب والثبات، التغري بني للتمييز طبًقا لتنوعاته األساسية والصور
والتحليل للحركي، النهائية الغاية هو فالسكوني الصور، عن البحث عىل دالٍّ كمفهوٍم
ولكل ممكنة، حقيقة التناقضكرشط وعدم للحقيقة الصوري املنطق أساس هو الخالص
كنقل، واالنتقال كانتقال، التمييز وُفهم الخالص.10 التحليل يف مثيالتها املنطقية املبادئ
تأويل الحقيقة يف هو الخالص القضايا صور ملبحث تحليًال باعتباره الصوري واملنطق
آخر إىل مستًوى من فالنقل القضايا؛ لتحليل كمبحث له نقًال الصوري، للمنطق جديد
من القديم املنطق فهم إعادة هو التاريخي النقل هدف واحد، آن يف وفلسفي تاريخي
الحقيقة يف القديم املنطق مكانة تحديد الفلسفي النقل وغرض الجديد، املنطق خالل

حاليٍّا. املكتملة
يبدأ الذي املسار حالة وهي تاريخي، مسار وكأنه الدقيق باملعنى االنتقال ويظهر
مراحل: ثالث ذو مسار وهو الصوري، للمنطق التامة الفكرة إىل التقليدي التصور من
املسار هذا يسمح ثم الكثرة.11 ونظرية الصورية، الرياضيات القضايا، تحليل مبحث
صورية. وكأنطولوجيا للقضايا صوري كمبحث للمنطق املزدوج للطبع ظاهراتية إلنارة
يف نظرية والثاني املعنى، يف نظرية األول املوضوعات. نحو والثاني الحكم، نحو توجه األول
ويستخدم إنارة، صورة يف آخر تمييز إىل للتمييز، نتيجًة نفسه، املسار وينتهي الحقيقة.12
منهج أيًضا وهي لإلنارة، بداية كنقطة للتمييز، منهًجا أساًسا باعتباره اإليضاح منهج

واإلنارة. اإليضاح يتشابه ثَم ومن للتمييز؛

.Anticipation االستباق .Ibid., p. 135 9

.Ibid., pp. 69–75, 89–95 10

.Ibid., Sec. I, ch. 1, 2.3 وريمان وليبنتز أرسطو مراحل هي وهذه 11

.Chemin املسار .Transposition النقل .Ibid., Sec. 1, B, ch. 4, 5 12
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مزدوج توجًها التمييز يصبح املرور أو لالنتقال منهج إىل التمييز منهج تحويل ويف
املوضوع. نحو موضوعي واتجاه الذات، نحو ذاتي اتجاه واجهتان: له فاملنطق االتجاه؛
متجه وضعي أو موضوعي وعلم الذاتية، نحو متجه ذاتي علم واجهتان: له نفسه والعلم
فقد مزدوجة؛ أيًضا التقليدي املنطق ملوضوع بالنسبة التوجهات وكانت املوضوعية. نحو
إىل ذلك بعد توجه ثم املوضوعية، النظرية الفكر تكوينات نحو البداية يف املنطق اتجه
التاريخ يف الظاهرياتي املنهج تطبيق ويظهر العقلية.13 البداهة حول الذاتي التأمل حقيقة
من أقل تاريخ هناك والحكم» «التجربة ففي بنيوية؛ كحقيقة املنطقي الرتاث تناول يف
كان مكتمل، كعمل الصوري املنطق كل أخذ الرتنسندنتايل»، واملنطق الصوري «املنطق
القيام عىل وتُرصُّ املوضوعات، بداهة إىل املنطقية الحملية األحكام قلب هو الظاهريات دور
من الدور بهذا القيام تم وقد للموضوعات، والحدسية املبارشة املعرفة إىل العودة بهذه
آخر وتوجه املوضوعات نحو توجه له موضوعي، منطق إىل الصوري املنطق تحول يف قبل
األحكام، تكوين الريايضواجهتان: وللمنطق ضمنيٍّا، التمييز منهج ويظل األحكام.14 نحو
املنطق تأويل إعادة وتسمح البداهة، درجات يف الرتاتبي التصور ويظهر الذاتية. والرشوط
طابع له النتيجة، منطق وهو املعنى، نحو والتوجه الظاهريات. توجد أين برؤية الصوري

ظاهرياتي.
حول منطقية تاريخية مالحظات آخر إىل حني من التاريخ إىل املنطق نقل ويتخلل
الصوري، للمنطق الرتنسندنتالية املشكلة حول خاصًة الرتنسندنتالية الفلسفة تطور
القلب، االنحالل، السقوط، ألفاظ: وتعود األفقي.15 التحليل مع الرأيس التحليل ويتقاطع
وحيث السقوط. ظاهرة إىل لإلشارة الخلط، املناقضة، االستبدال، الفصل، الدوران، العكس،
الظاهريات تحاول التي لألشياء الراهنة الحالة مثل السقوط ظاهرة تبدو الظاهريات تبدأ

إصالحها.
منهجية باعتباره التاريخ يف التحقق يف «املنهج» لفظ يظهر بالفلسفة، يتعلق وفيما
منهج إىل النقدي تقليده ويحول الديكارتي، للمنهج نقدي بنقل الظاهريات تقوم عامة،
ثَم ومن الرتنسندنتايل؛ األنا إىل الظاهرياتي»، «الرد هو يصبح الرتنسندنتايل، للتقويس

.Ibid., pp. 47–62 13

.Er. Ur., pp. 1–72 14

.Log. For. Trans., pp. 341–54 15
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(املتمثَّل) الظاهرة بني التضايف عالقات لرؤية وصفيٍّا تحليًال الظاهرياتي املنهج يصبح
كعود املشرتكة الذاتية التجربة يف تطبيقه بعد االنتقال منهج ويظهر التمثل.16 وأنماط
يف األساس عن البحث أيًضا أُسقط وقد الرتنسندنتايل،17 األنا إىل التوجه ويف أفكر األنا إىل

الكوجيتو.18 يف استعادته يتم أن أجل من التاريخ
املتعلقة النفس علم ووظيفة الرتنسندنتالية املشاكل توضيح فإن أخرى، ناحية ومن
سبيل باعتباره االنتقال منهج يف الحل ويكون األزمة؟ حل يمكن كيف سؤال: تضع بها
ومرة سلًفا، املعطى الحياة عالم إىل عودتها من مرة الظاهراتية، الرتنسندنتالية الفلسفة
يف أيًضا بل الفردي الشعور يف فقط االنتقال يتم وال النفس.19 علم من ابتداءً أخرى
عىل الوصفي النفس علم ويساعد الظاهريات.20 إىل النفس علم ينتقل للغائية طبًقا التاريخ،
«تفكيك» لفظ ويبني النفسية، الحياة يف املختلفة املستويات بني التمييز مهمته اإلنارة.21
يأخذ وهكذا التمييز، عمليات عىل القائمة اإليضاح يف املهمة هذه بوضوٍح «تحليل» أو
فيما «الكوجيتو» يف خاصة التاريخ يف جديًدا وعمًقا جديدة صورة الظاهرياتي املنهج
والحياة، التمثل بني سعيدة بمصادفة التمييز ويوجد الرتنسندنتايل.22 النفيس بالرد يتعلق
الذاتية يف فقط ليس والرتنسندنتايل، الصوري بني الحية، والخربة النظري التحليل بني
فإن التمثل يف النهضة عرص جهد كان وإذا التاريخ، يف أي املشرتكة الذاتية يف أيًضا بل
إىل العود يف ويتشابهان الفكر نمط يف اللحظتان وتختلف «الحياة»، يف الظاهريات جهد

الكوجيتو.23

أصول علم يف العلة مباحث يف تُستعمل ألفاظ وهي .Permission االنحالل .Méd. Car., pp. 7–10 16

الفقه.
Die Pariser Vortnage, وأيًضا هورسل. أ. األستاذ محارضات ملخص .Méd. Car., pp. 195–7 17

.Ego Cogito أفكر األنا .p. 3
.Log. For. Trans., p. 11, Méd. Car., pp. 6–1 18

.Méd. Car., pp. 6-7 19

Krisis, III Partie, A & B. 20

.Ideen I, p. 434 21

.Zergliedernde تحليل تفكيك، .Phäno. Psycho., pp. 3–10 22

.Ibid., pp. 126–31 23
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الجذرية البداية وتظهر التاريخ، يف الظاهرياتي املنهج يف هة املوجِّ األفكار معظم وتعود
إىل عودة األصل إىل والعودة األوروبية،24 اإلنسانية استقالل أسست التي النهضة عرص يف
الجديدة الفكرة ومصدر التاريخ، تحليل يف األصل عن والبحث الرتنسندنتالية، الفلسفة

الرياضيات.25 تحول يف الشامل للعلم
نفس الروح» «علوم اإلنسانية العلوم وموقف الطبيعية العلوم موقف ويمثل
النفس وعلم والثنائية، الطبيعية، النزعة تخرج األول من التاريخ، مستوى عىل الثنائية
من طريقها تكشف أن الظاهريات استطاعت اللتان النظريتان وتعود السيكوفيزيقي.26
التاريخ يف الظهور إىل آخر، جانب من النفسانية والنزعة جانب من الصورية أي خاللهما؛

التجريبية. يف النازل والخط العقالنية، يف الصاعد الخط خطني: يف
نفس عن رياضة، إىل الطبيعة تحويل أي مثال، إىل وتحويله الواقع علم ويكشف
إىل الطبيعة تحول ويتجىل الذاتية،27 يف بإسهاب تحليلها تم التي والواقع املثال بني الثنائية
املضمون تحول قضية وتعرض ريايض، كعالم الطبيعة ويف الخالصة الهندسة يف رياضة
من التحقق إمكانية هناك كانت صحيح للطبيعة. الريايض التصور وباعثها رياضة إىل
مشكلة يمثل كان تقني تحول إىل الطبيعة علم تحول يف املعنى فراغ ولكن الرباهني، صحة
بسبب قاتل فهم سوء إذَن هناك الطبيعة، علم ملعنى كأساس العالم نسيان وهو كربى،

الرياضيات. معنى غموض
يف مفتوح شكل عىل كانفراج الذاتية يف املتميزين املستويني بني الخلط شكل ويظهر
يف وُوجد األوروبية، الوعي مصادر يف تطبيقه تم اإليضاح منهج أن فالواقع املشرتكة؛ الذاتية
ويرجع الرتنسندنتالية،28 والذاتية الفيزيقية املوضوعية بني التعارض يف الحديثة العصور
سبب هي ذاتها الثنائية هذه الطبيعة، علوم يف السائد النموذج إىل الثنائية هذه مصدر
ويتلخص الطبيعي، النفس علم ويف العلم تخصيص يف يظهر الذي العقل مشكلة فهم عدم

.εποхή التقويس .Krisis., pp. 5–8 24

.Ibid., pp. 18–20 25

.Ibid., Ab II, pp. 294–313 26

والحضارة اليونانية الحضارة بني املقارنة أجل من خاصة التحليل أقيم وقد .Ibid., AbI, pp. 279–93 27

املوضوع. هذا يف األوروبية
.Krisis, Partie 2 28
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والرتنسندنتالية، املوضوعية بني املفرغة الدائرة هذه يف الحديثة للعصور «الروحي» التاريخ
أي املشرتكة؛ الذاتية تطور مستوى عىل قلب إىل الذاتية بنية مستوى من الخلط ويتحول
عائق، أو خطر أو أزمة صورة يف نفسه عن الحارض العرص يف القلب ويعرب الحضارة،
عن منفصلة ظاهرة كل وتصبح الذاتية.29 يف قبُل من املنبِّهة األلفاظ هذه مثل ظهرت وقد
… رد نقص، فهم، عدم، مثل: أخف أخرى ألفاظ ذكرت وقد سطحية،30 ظاهرة أساسها
الطبيعية النزعة يف صعوبة وأول الذاتية، يف الخلط من الدرجات هذه عن تعرب قبل، من إلخ
بني من و«نقص» فهم» «سوء ولفظ النشطة.31 أو الفاعلة الذاتية فهم عدم هو الفيزيقية
وضوح نقصيف إىل يرجع الخاصة العلوم يف فالنقصالنظري األزمة؛ إىل تشري التي األلفاظ
يشء يضاف النقص هذا إكمال أجل ومن تُرِيض، ال عقالنية فهي الداخلية،32 عقالنيتها
الحاالت معظم ويف الخاصة، للعلوم نظريان مكمالن املعرفة ونظرية فامليتافيزيقا آخر؛
موقف أيًضا الوقائع علم مجرد إىل العلم فكرة رد وإن للحقيقة.33 املعرفة هذه تنقصنا
ألفاظ أيًضا إلخ … «شلل» «لغز» مثل: املجازية واأللفاظ التاريخ، يف الخلط عن يعرب بسيط
منطق التقليدي املنطق أن كما الحديثة، للعصور الكبري اللغز العلوم تمثل فمثًال شدة؛ أقل
الحديثة.35 الفلسفة كل الخطأ يف وأوقعت الشلل، إىل النفسانية النزعة أدَّت لقد قاتل،34
التحول ويقع «انقالب». «قلب» بألفاظ: عنها يُعرب عندما للخلط الحضارية الداللة وتظهر
ظاهرة عن ويُعلن «سقوط»، أيًضا وهو ومناقضة.36 تناقًضا ويصبح الواقع، إىل املثال من
األلفاظ، هذه كل وتشري للمنطق.37 جديد من سقوط النفسية فالنزعة بوضوح؛ «السقوط»
مجازيٍّا السقوط ظاهرة عن ويُعرب واالنهيار، السقوط ظاهرة إىل «أزمة»، لفظ خاصًة

مرًضا.38 باعتباره

.Rech. Log. I, p. 5 29

.Banal سطحي .Ibid., pp. 18 30

.Agissant النشطة الفاعلة، .Krisis., pp. 68–9 31

.Rech. Log. I, pp. 8-9 32

.Conversion تحول .Renversement قلب .hypride قاتل .Leger بسيط .Ibid., p. 12 33

.Abssurdité تناقض .Log. For. Trans., pp. 55, 62 34

.Méd. Car., p. 123 35

.Rech. Log. I, p. 68 36

.Log. For. Trans., p. 207 37

.Krisis., p. 3 38
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الظاهريات تأويل

هذه عن ويُعرب الرفع،39 الظاهريات رسالة تكون هذه االنهيار ظاهرة مواجهة ويف
أتت اإلصالح». «طرق يف سابًقا تحليلها تم التي «يعلو»، «يرفع» بألفاظ: دائًما الرسالة
املؤلفات يف التقويم األوروبي، الوعي يف جذري بانقالب للقيام للتقويم كمنهج الظاهريات
أو ذاتها إىل الفلسفة بعودة التقويم ويتحقق الحضارية. املؤلفات يف والقلب املنهجية،
الطريق هذا شق يستطيع القلب هذا وضد التاريخية، الصريورة يف أو الحقيقة بتكوين
الوحدة الفصل، الفوىض، القسمة، الدالة: األلفاظ هذه وكل عنه.40 املعوقات وإزاحة
وعوًدا وبعثًا ثانية تقتيضنهضة القلب، الضياع، الخلط، الفقد، اإلفقار، االنهيار، املفقودة،
عن تكشف خالصة حقيقة «كل والتصحيح التقويم أثناء القلب يذكر وأحيانًا الذات. إىل
من نوع الظاهرياتي و«الرد» موضوعات».41 عن تكشف خالصة حقيقة إىل تنقلب دالالت
و«رد» الطبيعية، النزعة يف الحال هو كما الواقعة إىل املاهية رد معنيان: فله التقويم،
الوعي أزمة عالمات إحدى األول الرد الظاهريات. يف الحال هو كما ماهيتها إلدراك الواقعة
املادة. سيطرة من الروح لتحرير لإلصالح طريق هو الظاهرياتي الرد أن حني يف األوروبي،
هو املايض، إىل الحارض من تدوينها بعد للفلسفة رائع تاريخ األوروبية العلوم أزمة
مرحلة كل يف يرى تراجعي بمنهج التاريخ غائية وظهرت الظاهراتي، للمنهج أفقي تطبيق
يتحول كي األفقي التطبيق يتوقف ثم السابقة، للمرحلة بالنسبة األمام إىل خطوة قادمة
ومع والتكوين.42 الرد العريضة: خطوطه يف نفسه الظاهرياتي للمنهج رأيس عرض إىل
الظاهرياتي املنهج تطبيق عن نتج وقد املؤلفات، مجموع عىل األفقي التطبيق يسيطر ذلك
األمر ويتعلق الرتنسندنتالية. الفلسفة يف وحلها األوروبية العلوم أزمة شيئان: التاريخ يف
الظاهراتية»؛ الفلسفة يف «مقدمة الفرعي العنوان ذلك عىل يدل كما الفلسفة بتاريخ
أزمة،43 يف وهي األوروبية لإلنسانية الوحيد «املنقذ» هي الفلسفة باإلنسانية، وعي فالفلسفة
يف أساًسا وتتلخص األوروبية.44 اإلنسانية يف جذرية حياة أزمة عن تعبري العلوم وأزمة

.Redrevement التقويم ،Erheben ،Elevation الرفع 39
.Retrospeetivement املايض الحارض من .Méd. Car., pp. 1–5 40

.Reqressive تراجعي .Ideen, I, p. 42 41

.Krisis, pp. 123–93 42

.Ibid., pp. 269–76, Ab. III, pp. 314–48 43

.Ibid., Par. 1 44
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التاريخ يف اإلصالح عرش: ثاني

وأشكال كحياة. داللته فقدان هو إذَن العلم أزمة الوقائع. علم إىل فقط العلم فكرة رد
الزلزال، األفول، االنهيار، السقوط، املناقضة، التضييق، القلب، التغري، االنقالب، هي: األزمة
من ذلك ومثل التناقض. االنكسار، اإلخالس، القيمة، بخس اإللغاء، االنحراف، املعارضة،

األوروبي.45 الوعي يف للحقائق الراهنة الحالة إىل تشري التي األلفاظ

Vergesson, Verlust, Missverständriss, Reduktion, Unwendung, Umsturz, Änderung, 45

Umwälzung, Einschränkung, Fallen, Schwang, Kontrast, Wankeln, Misslingen, Entwerten,
.Bruch, Paradoxe
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الظاهريات1 تأويل الثالث: الفصل

كحركة التاريخ يف استمراره إىل الظاهرياتي» املنهج «تكوين السابقة املحاولة انتهت
الحضاري التأويل فإن وبالتايل األوروبية؛ الحضارة تاريخ هو هنا والتاريخ إصالح،
«أزمة هو الدقيق باملعنى الحضاري فالعمل واألدق؛ األشمل التأويل تقريبًا هو للظاهريات
العمل يفرس الظاهريات لتأويل وطبًقا الرتنسندنتالية».2 والظاهريات األوروبية العلوم
يمكن ثَم ومن البداية، إىل النهاية من الظاهريات تُفهم آخر وبتعبري السابق، العمل األخري
أن صحيح الظاهريات، أعمال كلَّ تراجعي نحو عىل «األزمة» وهو األخري العمل يفرس أن
الفرتات هذه ظهور من وبالرغم طويل،3 تطور عرب وتكوَّنت بفرتات، مرَّت الظاهريات
والتطبيق. واالكتمال، التكوين، أساسية: مراحل ثالث يف تصنيفها يمكن فإنه األعمال، يف

.Ex. Phéno., pp. 430–58 1

العلوم «أزمة باستثناء Retrospectivement اسرتجاعي نحو عىل الحضارية املؤلفات مد يمكن 2

اآلتية: املؤلفات إىل األوروبية»
١٩٢٩م. الرتنسندنتايل واملنطق الصوري املنطق (أ)

١٩٢٩م. ديكارتية تأمالت (ب)
١٩٢٥م. الظاهرياتي النفس علم (ج)

١٩٢٣–١٩٢٤م. محارضات األول)، (الجزء األوىل الفلسفة (د)
١٩١١م. محكم كعلم الفلسفة (ه)

١٩٠٠م. منطقية بحوث (و)

W. Biemel; Les Phases décisives dans le dévelopment de la Phénoménologie de Husserl, 3

.Cahiers de Royaumont, pp. 32–71



الظاهريات تأويل

واكتملت وفلسفية، ونفسية ومنطقية رياضية مراحل عرب تكونت الظاهريات أن فالواقع
والحضارة، والفلسفة املنطق يف تطبيقية ظاهريات أصبحت ثم «األفكار»، يف كمنهج
وعدة مراحل، عدة تشمل فرتة كل املرحلة، من أوسع والفرتة والدين.4 األخالق يف وأيًضا
األوىل،5 فرتاتها تفرس للظاهريات األخرية الفرتة أن صحيح واحدة، فرتة يف تدخل مراحل
األخرية الفرتة توجد سلًفا، معروفة فكرة تفصيل أو أويل موضوع تطور من أكثر ولكنها
محل والحضارية والدينية األخالقية البحوث تحل حيث «املخطوطات» يف للظاهريات
للظاهريات اإلعداد ففي األوىل؛ للفرتات والفلسفية والنفسية واملنطقية الرياضية البحوث
وحدة إىل تتحول املراجع وكثرة القصد، وحدة إىل املصادر تعدد ينتهي الرتنسندنتالية
أجل من رضوري، الحركي االرتقائي املنهُج الظاهريات تطور متابعة أجل ومن الهدف.6

جزئية.7 حقيقة إال تكون ال أنها مع وإيقافها التطور يف سابقة لحظة انتقاء تجنب

.Etape املرحلة .Phase الفرتة «املخطوطات». يف األخرية املرحلة هذه وتوجد 4

.G. Gurvitch: Les Téndances …, pp. 53–7 5

.G. Berger: Le Cogito dans la Philosophie de Husserl, pp. 19–39 6

.Ex. Phéno., pp. 430-1 7
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احلضارية1 البيئة أوًال:

نقاط يف بوضوح بذلك ويُعرتف واضح. ارتباط الحضارية ببيئتها الظاهريات ارتباط
بالتمييزات يتعلق فيما أيًضا الفواصل ويبدو املايض،2 يف املفكرين كبار وبني بينها التواصل
لإليضاح، كمنهج الظاهرياتي املنهج تكوين أثناء تمت التي وهي واملثال، الواقع بني السابقة
دور حق عن املادية رشوطه عىل يعتمد املنطق تجعل التي النسبية تؤكد أخرى ناحية ومن
املستقلة، الحقيقة نفي من وبالرغم منطقها.3 أمة لكل التصور، تكوين يف الحضارية البيئة
منها. خرج التي بيئته عىل الفكر اعتماد وهي خالصة، أوروبية ظاهرة إىل النسبية تشري
ويتحكم املختلفة، الفلسفية النظريات بني االعتماد عالقة الظاهرياتتصور استطاعت
الفعل رد هو املعارصة االسمية النزعة فأصل الفعل؛ ورد الفعل قانون العالقة هذه يف
نتائج وكانت البعض،5 بعضها عىل النظريات تعتمد العامة،4 األفكار نظرية ضد املتطرف
الخطأ، الخطأ يصحح وهكذا األساسية، الظاهريات آراء معرفة عدم املجردة األفكار نقد

إلخ.6 … الكوبرنيقية» «الثورة الديكارتية»، «الثورة متتالية؛ ثورات والتاريخ
الخاصة ببيئتها األوروبية الحضارة ارتباط إىل بوضوح تشري كثرية تعبريات وهناك
التعبريات هذه تدل اآلن». «حتى «اليوم»، اليوم»، هذا «حتى أيامنا»، «منذ يوم»، «كل مثل:

.Ex. Phéno., pp. 431–3 1

وبولزانو. النجه إىل إشارات مع ولوتزه، وكانط، ليبنتز املقصود 2
.Nation أمة .Rech. Log. I, p. 175 3

.Ibid., II, Rech. II, pp. 172–6 لوك نظرية هي 4

.Ibid., pp. 220–5 لربكيل بالنسبة هيوم عند االعتماد حالة هي هذه 5

.Méd. Car., p. 6-7. Er. Philo. I, pp. 202–29 6



الظاهريات تأويل

أخرى تعبريات وتدل السابقة، للنظريات به القيام نظرية كل تحاول التي املراجعة جهد عىل
التاسع القرن من األول النصف «يف األخرية»، سنوات العرش «يف األخري»، العقد «يف مثل:
تعبريات أن كما عرصها، بروح الحضارة ارتباط عىل إلخ … القرن» منتصف «يف عرش»،
الحضارة يف مرحلة كل ارتباط عىل أخرى مرة تربهن «زماننا»، «عرصنا»، مثل: أخرى
«علم الحديث»، «العلم الحديثة»، «العصور مثل: أخرى تعبريات وتربز عرصها، بروح
تماًما، املعارصة للروح الطاغي الحضور مدى الحديثة»، «النظريات الحديث»، النفس
إلخ. … الحايل» النفس «علم املعارص»، النفس «علم املعارص»، «الفكر تعبريات: مثل
القديمة، القياس أشكال ضد للمنطق الحديثة والصور القديم، الجديد يعارض وباستمرار
هو الزمان يف للحضارة الوضع هذا القديمة، النظريات ضد العالم يف الحديثة والنظريات
أخرى ألفاًظا التاريخ مسار خلق وقد الحديثة، والعصور القديم العرص إىل قسمها الذي
القديمة»، «اإلنسانية مثل: تعبريات تدل لذلك «النهضة». «اإلصالح»، «املدرسية»، مثل:

األوروبي.7 للوعي املختلفة واملراحل الفرتات عىل الحديثة»، «اإلنسانية
األملانية»، «املثالية مثل: العديدة، بمناطقها وثيًقا ارتباًطا األوروبية الحضارة وترتبط
األملانية املثالية ويف النقدية،9 بالفلسفة األملانية الفلسفة تبدأ اإلنجليزية».8 «التجريبية
«القارئ مثل: «األفكار»، يف األخري الرشح يف «أملاني» صفة وتظهر الظاهريات. تكتمل
عىل املختلفة الحضارية املناطق صفات تطلق وال إلخ.10 … األملانية» «الفلسفة األملاني»،
أيًضا بل فقط، إلخ … اإلنجليزية» «التجريبية األملانية»، «املثالية مثل: الفكر، تيارات
وباإلضافة إلخ.11 … اإلنجليز» «املناطقة األملان»، «املناطقة مثل: أنفسهم، املفكرين عىل
«املرصيون»، «الرومان»، «اليونان»، مثل: األخرى، الشعوب تظهر األوروبية الشعوب إىل
النظري العلم درجة إىل تصل لم والتي «الهنود»؛ «الصينيون»، «البابليون»، «الفرس»،
إىل الباقي وينتمي اإلنسانية، ممثلة هي وحدها األوروبية اليونانية الحضارة الشامل،
األوروبية، البيئة نتاج األوروبية فالحضارة الشامل؛12 العمل وغايتها الرشقية، الحضارة

.Krisis, p. 5 7

.Ibid., p. 87 8

.Ibid., p. 52 9

.Ideen III, Nachwort …, p. 138 10

.Rech. Log. I, pp. 100, 125 11

.Krisis., p. 331 12

404



الحضارية البيئة أوًال:

نظرية الظاهريات كانت وإذا نفسه، األوروبي للوعي الواقعي املصدر هي األوروبية والبيئة
ذاتية أيًضا املشرتكة والذاتية األوروبية، الذاتية محددة؛ ذاتية هنا فالذاتية الذاتية، يف

األوروبية. الذاتية هي محددة،
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احلضاري1 التأويل ثانًيا:

الحضاري.2 التأويل صياغة عىل الظاهريات فيها نشأت التي الحضارية الظروف وتساعد
لهذا صورة قبُل من الحضارية البيئة تعطي والتأثر، التأثري منهج يف الوقوع ودون
الرياضية، الصورية بسيادة البيئة هذه وتتميز وتطوره، األوروبي الوعي لبناء املخطط
علم مادية وبسيادة اليقني، نموذج الرياضيات كانت فقد الحديثة؛ العصور مرياث
والدين، األخالق وعلم االجتماع وعلم النفس علم اإلنسانية؛ العلوم حرشت وقد الطبيعة،
املادية سيادة وكانت أخرى. ناحية من واملادية ناحية من الصورية الطرفني؛ هذين بني
وقد االجتماع. علم يف والوضعية النفس، علم يف السيكوفيزيقا أنتجت بحيث للغاية قوية
ومناهجها، ملوضوعاتها االستقالل اإلنسانية العلوم إعطاء الخالص» «األنا اكتشاف استطاع
أكثر يرجع ذلك ومع نجاًحا، األكثر التأويالت بني من للظاهريات الحضاري والتأويل
املشرتكة الذاتية الفلسفية، األنثروبولوجيا مثل: الفلسفية، املشاكل إىل الظاهريات الباحثني
حاولت والتي وتطوره، األوروبي الوعي بنية إىل الوصول دون إلخ، … الرتنسندنتالية
مشكلة األوروبية العلوم أزمة ليست بالفعل، والمستها بل إليها، الوصول الظاهريات
الوعي يف الراهنة الحالة يف واحدة حقيقة بل نظريٍّا، حلها يمكن فلسفية أنثروبولوجيا

.Ex. Phéno., pp. 433–5 1

Tatarkiewicz: Réflexions chronologiques sur l’époque ou a vecu Husserl: Husserl, Ca- 2

.hiers de Royaumont, pp. 16–31



الظاهريات تأويل

عن الصوري فصل متميزين، مستويني بني الخلط أو الفصل إىل األزمة تُشري األوروبي.3
أو الطبيعية العلوم ويف الصوري، لحساب والرياضية، املنطقية الصورية، العلوم يف املادي
متميزين، مستويني بني مستمر خلٌط وقع اإلنسانية العلوم ويف املادي، لحساب الفيزيقية
يسبق الذي األصيل عن وبالبحث األساسية بالتمييزات الوضع لتصحيح الظاهريات أتت ثم

للتنظري. عنرص كل
بل عظمته، أو األوروبي الروح بؤس حول خطابًة ليست األوروبية الحضارة أزمة إن
وتطورها.4 الحضارة لبنية مخطًطا تعطي أن استطاعت وحضاري فردي وعي أزمة هي
الذي والتطور البنية بقانون يثبت ذلك ولكن نهاية، وله بداية له األوروبي الوعي أن صحيح
بني بالعالقة التطبيقية الظاهريات شعرت كما الظاهريات،5 يف الحضارية املؤلفات المسته
بأنطولوجيا وتعويضه األوروبي» الفكر يف العالم «نسيان تحليل وتم وأوروبا، الفلسفة
الحضاري، التأويل إمكانية إىل اإلحاالت التطبيقية الظاهريات يف أيًضا ويوجد جذرية،6
وتتقدم تتحدد األوروبي الوعي تجربة أن والواقع الفلسفة،7 رسالة التجربة تقدم اعتُرب وقد

الحقيقة. عن البحث يف الشاق بالجهد
مخطط إظهار دون للظاهريات الحضاري التأويل الثانوية الدراسات الحظت وقد
ثالث مراحل ذات قانون يف املخطط هذا ويتلخص وتطوره،8 األوروبي الوعي بنية داخل
ثم الحديثة، العصور يف األوروبي الوعي يبدأ للبنية، مستويات ثالثة ذات ورؤية للتطور
وتتلخص الروح، فلسفة يف والتجريد الصورية العرصالحارضضد يف الوجود فلسفة تلتها

J. Wild: L’Anthropologie philosophique et la crise des sciences Europeennes, Ibid., 3

.Intellectualistion التنظري .Redressement تقويم الوضع، تصحيح .pp. 271–306
A. Banfi: Husserl et la crise de la civilisation Européene, Husserl: Cahiers de Royaumont, 4

يف ألقاه الذي والفنون» العلوم يف «مقال يف الخطاب من النوع هذا قبُل من روسو بدأ وقد .pp. 411–27
ديجون. أكاديمية مسابقة

الوعي وأدخل الفلسفي، التقرير يتجاوز عقائدي نسقي جانب الغرب» «أفول يف اشبنجلر محاولة ساد 5

اآلن. حتى مبكًرا زال ما وهو األخرى، الحضارات مع األوروبي
.E. Fink: Zur Ontologischen Frühgeschichte von Raum Zeit, Bewegung, pp. 40–52 6

.A. Dewaelhens: La philosophie et les expériences naturrelles, p. 6 7

L. Landgrebe: La signification de la philosophie de Husserl pour la réflexion de notre 8

.époque, Phäno. 2, pp. 223–9
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الحضاري التأويل ثانيًا:

ويف العلم، يف باستمرار تظهر للمادة رؤية ويف الدين، يمثلها للروح رؤية يف الثالثية الرؤية
الحضارية املؤلفات يف الضمني املخطط هو هذا الفلسفة، يف دائًما متحققة للوجود رؤية

الظاهريات.9 يف

فلسفة ظهرت اليونانية، الحضارة يف التطور. قانون خاصًة حضارة كل يف املخطط هذا ظهر وقد 9

الوسطى، العصور ويف أرسطو. عند الطبيعة وفلسفة أفالطون، عند الروح وفلسفة سقراط، عند الوجود
عند الطبيعة وفلسفة فنتورا، بونا القديس عند الروح وفلسفة أوغسطني، القديس عند الوجود فلسفة

الرتتيب. عن النظر برصف األكويني، توما القديس
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الديني1 التأويل ثالًثا:

مدخًال إال ليس الحضاري فالتأويل الديني؛2 التأويل للظاهريات الحضاري التأويل ويلمس
للدين، إنسانيٍّا تحوًال إال ليست واألخالق الديني، التأويل وهو للظاهريات، النهائي للتأويل
تأويل هو ذلك ومع شائًعا، ليس الظاهريات يف الديني التأويل إىل اإلحالة أن من وبالرغم
امليالد، الحادث، الواقع ومشاكل املجتمع، يف موجودة والدينية األخالقية فاملشاكل حاسم؛
الدين فريدة.3 كتجربة املشرتكة الذاتية مشاكل أيًضا هي القويمة، والحياة واملصري، واملوت،
اتفاق إىل تدريجيٍّا الحديثة العصور فجر بداية يف الديني اإليمان «تحول فقد الحضارة؛ نواة
هنا مستقلني.»4 وبعلم بفلسفة اإليمان عاقلة، إنسانية عن يكشف جديد إيمان خارجي،
والفلسفة؛ الدين بني الحديثة العصور بداية يف الكاذب» «التشكل إىل الظاهريات تشري
الحديثة العصور يف «الكوجيتو» الوحي. إىل عود النهضة، مرشوع الرتنسندنتالية، فالذاتية
العصور يف إبرازه تم الذي والشعور العرصالوسيط، مرياث داخل املفقود لإليمان اكتشاف
الحديثة، القصور حتى الطيبة» «البشارة عن اإلعالن منذ انحراف تصحيح إال ليس الحديثة
لنفس التلقائي واالكتشاف اإلنساني التأميل بالنشاط الرتنسندنتالية الذاتية اكتشاف تم وقد
وهو الخالص، الذات إىل عوًدا الظاهريات كانت وإذا الوحي، يف سلًفا املعطاة الحقيقة

.Ex. Phéno., pp. 436-7 1

فيما .J. Wahl: Du colloque Phénoménologique, Husserl: Cahier de Royanmont, p. 430 2

الهورسيل. التأمل هذا كل أساس «هللا» يكون» «قد انجارون رومان لسان عىل هورسل باعرتاف يتعلق
.Authentique القويمة .Communauté املجتمع

.Monadique فريدة .Méd. Car., p. 133 3

.Ibid., p. 4. 4



الظاهريات تأويل

اإلنساني بالجهد اكتشافه أعيد الذي الوحي إىل عود أنه يعني ذلك فإن النهضة، مرشوع
ذلك فإن الدينية الظاهرة يف للبحث كمنهج الظاهريات أخذت وإذا الحديثة، العصور يف
الذي نفسه الوحي هي النهضة مرشوع فيها اكتمل التي فالظاهريات مصادفة؛ يكن لم
«الكوجيتو»، أفكر» «األنا باكتشاف الحديثة العصور بدايات يف األوىل مرتني؛ اكتشافه أعيد
الذاتية واكتشاف فيه»، مفكر «األنا الشعور مضمون الحارضباكتشاف العرص يف والثانية
العقالنية من آتية عقلية صورة يف اإلنجيل إىل عود الواقع يف هو الحديثة العصور يف
الوعي لغوية. كصورة العقل بشمول كمضمون الوحي شمول عن التعبري وأعيد القديمة،
مادية أصل والروماني اليهودي الوعي ومادية املسيحي، اليهودي الوعي وريث األوروبي
الوعي مادية ترجع بينما القديم، العهد إىل اليهودي الوعي مادية ترجع األوروبي. الوعي
األوروبية، العلوم أزمة يف األوروبي الوعي وإىل الرومانية اإلمرباطورية تاريخ إىل املسيحي
تصور الخالص النظري والهم العقالنية من أدنى للعالم عملية أسطورية كرؤية الدين
اإلنساني، املستوى إىل الدين نقل استمرار هي نفسها الظاهريات األديان، تاريخ من يأتي

الظاهريات. يف واكتمل النهضة، منذ ذلك بدأ وقد
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والديني احلضاري التأويل رابًعا:
الثانوية1 الدراسات يف

باطن يوجد حيث املخطوطات يف توغل عندما للغاية نافعة أحيانًا الثانوية الدراسات تبدو
الظاهريات تقرتب األخرية، حدوسها الظاهريات تجد املشرتكة الذاتية ويف الظاهريات،2
الحب اآلخرين، مع العيش الذات، إنكار الخالص، الحب الخلقية: الجماعة يف التصوف من
نفساليشء، املخطوطات يف األخالقية الدراسات تبني وأيًضا املطلق.3 والحب للجار، الشامل
مثل: سلًفا، املدروسة املوضوعات إىل الجذرية العودة ودون األخرية.4 ساعاتها الظاهرياتيف
«رد» استحالة ونهايته، بدايته وتطوره، األوروبي الوعي بنية األخالق، أو املشرتكة الذاتية
كبريًا نفًعا للمخطوطات الثانوية الدراسات تقدم الرياضية؛ املعادالت إىل األخالقية القيم

األخرية. الساعة ظاهريات بتناولها
املنهج تطوير يف تساهم أن وتستطيع الظاهريات، يف الفلسفية التأمالت تبدأ
يف اإلنسانية العلوم يف النتائج وتطبق وأقىصمًدى، شوط أبعد إىل تسري عندما الظاهرياتي
يف وعظمتها الواقعة بؤس حول التأمالت تساعد إذ الدين؛ يف الحال هو وكما املنهجية أزمتها

.Ex. Phéno., pp. 437-8 1

.R. Toulemont: L’Essence de la societe selon Husserl 2

.Ibid., pp. 244–61 3

.A. Roth: Edmunds Husserls Ethischen Untersuchungen, Phäno. 7 4



الظاهريات تأويل

والوصول الواقعة شقاء من التخلص أجل من الدينية العلوم يف التاريخية الدراسات تقدم
عظمتها.5 إىل

الظاهريات صياغة يف تساعد أن الثانوية الدراسات يف الثاقبة للمالحظات يمكن كان
ليست العروض يف املثارة النظرية املشكالت من وكثري الدين، ظاهريات خاصًة التطبيقية،
عملية. أو معرفة أو تاريخية مشاكل كانت سواء عملية، متطلبات هي بل نظرية، حلول لها
تقدم يف املساهمة يمكنه كان ما الثانوية الدراسات يف الرئيسية املوضوعات ضمن ومن
الدينية للعلوم رضورية الداللة مثالية فمشكلة الدينية؛ العلوم خاصة اإلنسانية، العلوم
ووجوده واستقالله مثاليته الوحي موضوع فقد وقد مثايل، كموضوع للوحي بالنسبة
الدراسات عرضتها كما الظاهريات استطاعت وإذا الدينية، العلوم يف اآلن حتى الذاتي
نظرية تصبح تطبيقية ظاهريات إىل للوصول النظرية الظاهريات مستوى تجاوز الثانوية
الدين.6 ظاهريات يف تأويلية كمشكلة املوضوع مثالية ميتافيزيقية كمشكلة الداللة مثالية

Strasser: Misère et grandeur du “fait”, une Méditation philosophique, Husserl, Cahiers 5

.de Royaumont, pp. 170–95
K. H. Volkmann-Schluck: La doctrine de l’Idéalité de la signification en tant que prob- 6

.lème métaphysique, Phäno. 2, pp. 241–50
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والديني احلضاري التأويل خامًسا:
التطبيقية1 الظاهريات يف

تطبيقية ظاهريات يف إال حلول الظاهريات عىل تعتمد التي الفلسفية لبعضالتأمالت ليست
الديني، للوعي بعد بل فلسفية، مشكلة ليست التاريخ مشكلة الدين، ظاهريات يف خاصة
مثًال، تطبيقية. حلوًال تتطلب ألنها الفشل؛ هو التاريخ ملشاكل نظري حل كل ومصري
الحادثة، تاريخ وليس النص، تاريخ هو للحقيقة، التدريجي الظهور محل هو التاريخ
دوره التاريخ يكمل عندما عامًلا ويُصبح املعرفة، استقبال محل بل للمعرفة، موضوًعا ليس
وحدها الدين ظاهريات تستطيع الشخص، عمل ميدان هو فالعالم الحقيقة؛ إظهار يف

بالتاريخ.2 الخاصة املشاكل كل تحل أن الوحي معطى بتقديم
نحو عىل يوجد ال فإنه األوروبية الفلسفة وكل الظاهريات أساس الدين كان وملا
خالل من بل إلخ، … «النبي» «الدين»، «هللا»، مثل: معينة، مصطلحات باستعمال مبارش
صاحبه. عن ينفصل ال فالعمل ملؤسسه؛ نفيس تحليل إىل باإلضافة للعلم العام التوجه
ميدانني؛ بني فصل هو الحديثة العصور بدايات يف لتحوالته أوَّيل كأساس الدين إنكار إن
ال الحدس فلسفة أخرى. ناحية من املتقدمني والعلم والفلسفة ناحية، من املرتاجع الدين

مًعا.3 الدين ويتضمنهما الوجود، يُعمي ال واملنطق اإللهام، فلسفة من تمنع

.Ex. Phéno., pp. 439–42 1

.E. Fink; Monde et histoire, Phäno., pp. 159–72 2

من منعت املنطقية االنشغاالت أن برونر ويرى اإللهام، حضور هورسل عند الحدس نظرية منعت 3

.A. Brunner: op. cit., p. 117 شموًال األكثر هو هيجل تأويل السببني هذين وضد بالوجود، االنشغاالت



الظاهريات تأويل

املبارشة؛ غري املتحولة أو املبارشة الدينية التأمالت تظهر التطبيقية، الظاهريات ويف
وأحيانًا املطلق، إىل تحيل املفارقات حول أو الوجود تفسري يف التناهي حول فالتأمالت
والنور واألرض، السماء شعر نحو دائًما تتجه األنطولوجية والتأمالت مبارشة،4 هللا إىل
أبعد التأمالت هذه ذهبت ما وإذا دينية، خلفية عن تكشف أخرى شعرية وصور والظالم،

للظاهريات. الديني األخالقي التأويل إىل انتهت قد لكانت ذلك من
تاريخ حول تأمالت يف العالم عن كبديل «هللا» يظهر التطبيقية الظاهريات ويف
عىل والذي للظاهريات، الديني األخالقي التأويل يُالحظ لم ذلك ومع القديم،5 األنطولوجيا

القديم. األنطولوجيا تاريخ كتابة تمت أساسه
يتجىل الفني العمل ففي هللا»؛6 «كلمة تغب لم امليتافيزيقا» إىل الجمال علم «من ويف
الديني األخالقي التأويل عىل العثور ألمكن ذلك من أبعد التأمالت هذه ُدفعت ولو هللا»، «ظل

للظاهريات.
«محاولة بأن القول الخطأ من وليس والالنهائي»، «الكلية عن كذلك الدين يغب ولم
أو و«املفارق» و«الالنهائي» و«الوجود» «الواحدة» لإليمان. رائع تعقيل هو التخارج» يف

الديني.7 اإليمان لتعقيل مختلفة أنماط هي «الرغبة» حتى
العميق.8 تأويلها املطلقة املثالية فيها تجد طبيعية كتجربة بحق الوحي اعتُرب وقد

واختلطت التطبيقية، الظاهريات يف الظاهريات يف األخرية املرحلة أهمية وتبدو
للعلم الباطنية املقاصد عن الظاهريات يف األخرية املرحلة تكشف إذ التالميذ؛9 بظاهريات
األنطولوجية. التأمالت العلم ظاهريات تتجاوز ولم للعالم. الدينية األخالقية الرؤية كله:

يهدد مرتني، املقنَّع العقائدي الالهوت الحقيقة يف وهو املقنع، الدين فإن وهكذا
الحلولية بنظرته الظاهرياتي املنهج ألن ونظًرا الظاهرياتي. املنهج تطبيق صحة دائًما
املسبقة واالفرتاضات الخارجية النظرة يزيل أن يمكن وباستقالله الجذرية وببدايته

.E. Fink: Sein, Wahrheit, Welt, pp. 55–65 4

.E. Fink: Zur Ontologischen fruhgeschhichte von Eaum, Zeit, Beweugung, pp. 233–46 5

عىل املؤلف ويعتمد .J. Claude-Piguet: De L’Esthétique à la Métaphysique., pp. 274–90 6

.P. Haeberlin وهيربلن E. Souriau لسوريو الجمالية النظريات
.E. Levinas: Totalité et Infini., pp. 265–84 .Extériorité الظاهرية 7

.A. De Waelhens: La Philosophie et les expériences naturelles, pp. 9-10 8

.A. de Waelhens: op. cit., p. 36 9
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التطبيقية الظاهريات يف والديني الحضاري التأويل خامًسا:

عن للدفاع الدين يتقدم الدين، تمثيل يدعي الذي العقائدي، لالهوت التاريخية والنزعة
واملاهيات القصدية مثل: املدرسية، أصولها إىل الظاهريات عادت أوًال: البداية. منذ نفسه
املدرسية املفاهيم هذه أن والحقيقة عقائدي، الهوت أي دين؛ إال هي ما أنها إلثبات إلخ، …
يف التاريخية، العقائد لتربير تُستخدم كانت بل مستقلة، حقائق اإلطالق عىل تكن لم
ثانيًا، ذاتها. الحقيقة اكتشاف إىل إال تهدف وال مستقلة، مفاهيم الظاهريات يف أنها حني
وباسم للمفارقة، الطريق فتح أجل من الحلول باختفاء االختفاء إىل الظاهريات اضطرت
املنهج هذا اختفى الظاهرياتي، املنهج عىل كتعديل األنطولوجية الظاهريات أو األنطولوجيا

كليًة.10
الوقوع منع يمكن كان معنويٍّا، أو حرفيٍّا ُطبق قد الظاهرياتي املنهج كان وإذا
جديد معنًى إعطاء يمكن كان البداهة،11 نظرية أو اإليضاح منهج طريق عن الرس يف
من الفظة الواقعية أُخذت وقد عقائدي.12 تربير أي يف الوقوع دون كمشاركة للحقيقة
الظاهريات، عىل يعتمد تأمل لكل للحقيقة كمعيار املدرسية الفلسفة يف العقائدي الالهوت

املسبقة.13 العقائدية لالفرتاضات جديد تربير مجرد أنه مع

عند االتجاه نفس ويوجد .S. Breton: Approaches phénomenologiques de l’Idée de l’Etre 10

.Consience et Intentionalité يف املؤلف
.Hans Urs von Balthazar: Phénoménologie de la vérité, pp. 118–214 11

.Ibid., pp. 215–60 12

.Ibid., p. 11 13
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ديني1 الظاهرياتكاجتاه سادًسا:

وضمنية. مبارشة، وغري مبارشة، طرق: بثالث نفسها الظاهريات يف الديني االتجاه يوجد

املبارش2 الديني االتجاه (1)

الرئييس؛ الديني املوضوع وهو «هللا»، حول التأمالت يف املبارش الديني االتجاه ويظهر
املفارقة إثبات ورفض املوضوعية، العقلية الحقيقة من واستبعاده الدائرة، خارج وضعه

الحضارة. داخل وحضوره والعالم، بالشعور وعالقته الحلول، أو
موضوع تناول تم وقد اإلطالق، عىل العالم يف يتدخل ال إنه إذ مشكلة؛ «هللا» ليس
الذي هو املتناقض والتصور اإلدراك، بنظرية يتعلق فيما أسايس» خطأ «إنارة فقرة يف هللا
الكاملة املعرفة «موضوع وحده هللا ألن ذاته؛ اليشء إىل الوصول عن عاجًزا اإلدراك يجعل
اليشء إدراك عىل الحال بطبيعة القادر هو ممكن، مطابق إدراك كل وبالتايل اإلطالق؛ عىل
الفرق ينكر ألنه متناقض؛ التصور هذا الفانية.»3 املوجودات نحن عنا، يندُّ الذي ذاته يف
شعوره. تيار يف الحالَّ املكاني اليشء «هللا» إىل يعزو ثم والحلول، املفارقة بني األسايس
اليشء يرى هللا أن تصور يُرفض كما العالم، تكوين يف منه» فائدة «ال افرتاض إذَن «هللا»
القضية جانبًا وأزيحت مشوهة، نظارات إال ليست الحسية أعضاءنا أن حني يف ذاته يف
التصور قبول يمكن وال معرفتها، يمكن ال مطلقة صفات له مملوء، مكان اليشء أن األخرى

.Ex. Phéno., pp. 442–58 1

.Ibid., pp. 242–53 2

.Daltonian األلوان بعمى مصاب .Ideen I, pp. 138–40 3
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مع ذاته يف اليشء يتحد حيث و«النحن»، «هللا» بني الذهن وحدة عىل يقوم الذي الثالث
الصفات فيه يرى الذي ذاته الوقت يف األلوان بعمى «مصاب» هللا يفرتضأن ألنه الظاهرة؛
بني التمييز الرضوري من املشكلة هذه ولحل حسية. أعضاء مع بدن له ويُعزى الحقيقية،
النسبية أو الطبيعة علوم وضعية يف األوىل إيقاع دون األوىل، والصفات الثانية الصفات
«هللا» يتدخل ال وإدراكها.4 املوضوعية تضمن التي هي وحدها املشرتكة التجربة الخالصة،
الجماعة ويف املشرتكة التجربة يف محله يحل واآلخر عنه، مستقل والعالم اإلدراك، يف إذَن
تستطيع ال إلهية فيزيقا أي إن «بل الخارجي، العالم واقع يف وظيفة أي هلل ليس اإلنسانية،
وال املقوالت، طريق عن الفكر قه يحقِّ الذي الواقع تحديدات بسيطة حدوس إىل تقلب أن
«هللا» إن بل بيضاوية.»5 بوظائف الكمان يعزف إنسانًا تجعل أن اإللهية القدرة تستطيع
عىل يعتمد ال عالم الطبيعة السيكوفيزيقي.6 التوازي عىل قائًما قانونًا يضع أن يستطيع ال
الالنهائي العقل عىل الحصول األلوهية تستطيع وهل هللا،7 عىل حتى أو شخص أو يشء

يظهر؟ ما غري األحمر ملاهية
أن إله أي يستطيع «ال فيه، شيئًا هللا يغري وال العقيل»،8 النظام يف «هللا يتدخل وال
من ماهية حقيقة أي منع أو ،٣ = ٢ + ١ يكون أن يمنع أن يستطيع أو اإلطالق عىل يغري
مثل البرش، تفوق موجودات أو البرش أدركها سواء ذاتها مع واحدة «الحقيقة الوجود.»9
الواحد «هللا» عىل ليدل مفرًدا اللفظ كان إذا يهم وال عليها.»10 حكموا أو اإللهية، أو املالئكة
«هللا قضية وتؤخذ مًعا، عنهما مستقلة حقيقة فهناك األوليمب، «آلهة» عىل ليدل جمًعا أو
.٤ = ٢ × ٢ قضية مثل وهي النفيس، مضمونها عن متميزة منطقية لقضية كنموذج عادل»
لرضورة «يخضع» نفسه «هللا» الرياضية،11 املعادالت مثل اإللهية الصفات تصبح وهكذا
أن لبداهة أيًضا وكذلك والبديهية، املطلقة الرضورة لهذه هللا يخضع «وبالتايل مطلقة،

.Elliptique بيضاوية .Ibid., II, pp. 85-6 4

.Ibid., I, p. 177 5

.Er. Philo., I, p. 218 6

.Krisis, p. 60-1 7

.Idee der Pano., p. 57 8

.Ideen I, p. 142 9

.Rech. Log. I, p. 127 10

.Ibid., p. 190 11
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معرفة إال مضمونه من أو شعوره من يستمد أن يستطيع ال أيًضا وهو .١ + ٢ = ٢ + ١
هللا مع الحوار يكون خاللها من مطلق علم والرياضيات ظاهراتي! نفسه فاهلل تأملية.»12
ل حوَّ وقد نهاية، ال ما إىل البعيد اإلنسان هو فاهلل هللا، صورة اإلنسان كان وإذا ممكنًا.13
شاملة رياضيات هللا ولدى رياضة،14 إىل العالم تحويله خالل من مثال إىل هللا الفيلسوف
الزمانية، املكانية للموجودات املضبوطة القوانني املمكنة، العوالم كل قوانني ويعلم للعالم،
ثَم ومن الروح؛15 ميدان إىل ممتدة الكثرة ونظرية العلِّية، وقوانني عام، بوجه وللموجودات
يف معنًى ولكل عقل لكل غائي كمصدر املطلق العقل مشكلة بوضوٍح «هللا» مشكلة تكشف
يف العقل هو «هللا» العقل،16 مشكلة من أهمية بأقل والحرية الخلود مسائل وليست العالم.
إىل للتحول العامة العملية ويف الحوادث،17 كل ينتظم عام علم هناك التاريخ ويف التاريخ،
املطلق.18 للعقل حامًال ويصبح منطق، إىل «هللا» يتحول الفلسفة، يف أصلها لها التي مثال
ينطبق إذ الدائرة»؛19 خارج هللا مفارقة «وضع عنوان تحت «هللا» تناول تم وقد
هللا ووجود خيال. املفارقة هللا، ونحو العالم نحو اتجاهاتها، كل يف املفارقة عىل «الرد»
امليتافيزيقي الحكم هذا يُريض وال الخيال، صنع من مفارقة كموجودات اإلنسان ووجود
واملكانية،21 املتناهية الجواهر وجود تأكيد أجل من اإللهية املفارقة وتُستعمل الالهوتي،20
يمكن «ال للشعور. املفارق وبالتايل املكان؛ يف اليشء إدراك يستطيع ال نفسه هللا إن بل
للمعرفة مثاليٍّا ممثًال باعتباره هللا، أيًضا بل البرش فقط ليس املكان يف يشء أي إدراك
طبًقا متغري، منظور من يعطي أو خاللها من يبدو التي املظاهر خالل من إال املطلقة،

متغري.»22 لتوجه طبًقا وتبدو محددة، أنها من بالرغم متعددة ألنماط

.Ideen I, p. 265 12

.Krisis, p. 55 13

.Ibid., p. 67 14

.Ibid., p. 295 15

.Ibid., p. 7 16

.Er. Philo. I, p. 289 17

.Loges عقل .Krisis., p. 335 18

.Ideen I, pp. 191-2 19

.Krisis., p. 432 20

.Fiction خيال .Ibid., p. 83 21

.Transcendant للشعور املفارق املكانية، Ideen I, p. 506 22
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املوجود هذا أن «يكفينا حال، كمطلق بوضوح يثبت الدائرة خارج «هللا» وضع وبعد
الداخيل الوعي يف املطلق يتكون املطلق.»23 الوعي يف أيًضا ينكشف بل للعالم، مفارًقا ليس
«الرد» من مرات عدة طريق عن إليه الوصول تم الذي الرتنسندنتايل «فاملطلق بالزمان؛
قائم اإلطالق عىل وفريد عميق يشء املعاني بأحد هو بل األخرية، الكلمة الحقيقة يف ليس
مفارًقا «هللا» ليس ونهائي.»24 حقيقي كمطلق ذاته من الجذري وجوده ويستمد بذاته،
املطلق». «الشعور يف يتجىل مطلق هو بل الحية، التجربة بمعنى حاالٍّ وال الدنيوي، باملعنى
يتصور ال املطلق الوعي يف هللا حلول أن وكما بداهًة، مستحيل الدنيوي «هللا» ألن ونظًرا
املختلفة املظاهر ويف املطلق الشعور تيار ففي حي، كمعًطى موجود أي حلول بمعنى
كوحدات األشياء واقع تكوين خارج املفارقات عن لإلعالن أخرى طرق هناك لالنهائية

مطابقة.25 مظهرية
والعقلية الفيزيقية األنساق من قبُل من «هللا» استُبعد «لقد أخرى طويلة فقرة ويف
واقعة وليس بالعالم، الشعور عالقة فإنه الشعور، يف خالص كحلول تصوره وتم للعالم،
واقعة ليست أيًضا وهي الخارج، من حادثة، بطريقة العالقة هذه ويحدد عيلَّ، هللا يفرضها
والعالم هللا وجود يسبق ما هو الذاتي القبيل فيه، علنية وبرشعية حادث عالم سلًفا يفرضها
يمكنني وال الشعور، مع تضايف هو يل بالنسبة هللا استثناء. أي دون يفكر موجود وكل
الرضوري من العكس؛ عىل بل بالتجديف، اتهامي من خوًفا ذلك عن بوجهي أحيد أن
مبارشة عالقة العالم يف الوجود األوىل: قضايا؛ ثالث النص هذا يتضمن املشكلة.»26 رؤية
أي يسبق الذاتي القبيل الثانية: الخلق. يف نظرية من تدخل أي دون والعالم الشعور بني
وجوده وضع بعد واقعية معيشة تجربة هللا والثالثة: هللا. وجود كان ولو حتى آخر وجود
الرتكيبية الوحدة وإدراك للشعور، مبارش معًطى يف فيه التفكري يمكن قوسني، بني الواقعي
العالم؛ وجود نسبية إىل الحقيقة نسبية تؤدي النسبية نقد ويف للمعنى.27 املعطية لألفعال
اإلنسان، يخلق «هللا آخر، وبتعبري اإلنسان. من يأتي والعالم العالم، من يأتي اإلنسان إن أي

.Ibid., p. 192 23

.Ibid., pp. 274-5 24

.Ibid., p. 169 25

.Log. For. Trans., pp. 335-6 26
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للحقيقة مرادف أنه عىل ويُتصور العالم، مع تواٍز يف هللا فيوضع هللا.»28 يخلق واإلنسان
املستقلة.

الذوات فيه تجتمع الذي العالم عقالنية هو اإلنسانية، الجماعة رأس عىل هللا ويظهر
النفس، لخلود الضامن هو إذَن هللا املوت، تنترصعىل خالصة محبة يف املوت بعد املموَضعة
تفرتضمجموع القدرة هذه ولكن اإللهية، القدرة هي اإلرادة أي املطلقة؛ الشاملة «الرغبة
تستطيع ال بدونها بنيوية طبقة ولكن قبله. وممكنة يسبقها، ليسكيشء املشرتكة التجارب
الذي األول الكمال بل املفردة، الجواهر كل نفسه هللا «ليس عيانية.» تصبح أن اإلرادة هذه
الذي املطلق للعقل طبًقا اإلنسانية غاية هي للتطور، الالنهائية الغاية فكرة فيه توجد
لكل املركزي العالم هو هللا الخاص.»29 ألمره طبًقا وينظمه املونادي الوجود رضورة ينظم
يف الكاملة الحياة هو الكامل، املطلق الوجود هو الالنهائي، الواحد هو املفردة، الجواهر
ال دائمة، صريورة بل فعًال ليس فاهلل ثم ومن للرسالة، رؤية والكمال اإلنساني، الشخص
يف هللا اسرتجاع يتم وهكذا ذاتها».30 األلوهية فيها تتحقق «عملية يف إال يوجد أن يمكن
الظاهراتية النصوص كل الظاهر يف إذَن التاريخية، الديانات يف ُفقد أن بعد الوحي دين
الصويف، الحلول من وتقرتب العقائدي، الالهوت تستبعد هللا خاصًة الدين بميدان الخاصة
هو هلل التصور هذا والواقع اإلنسانية. الحياة يف له دخل ال والدين بالعالم، له شأن ال هللا
صوري. فكر أو خارجي واقع املفارق، هللا كظاهر، هللا التاريخية، «الدوجماطيقية» تصور
التجربة يف وقصدية مطلق، لشعور ذاتية قصدية هو خالص، حلول الظاهريات يف هللا

األوروبي. الوعي يف املشرتكة
والنقاشحول واملوضوعية، للبداهة كضامن أو محدِّدة كفكرة هلل وظيفة وتُرفضكل
املناقشات يف رضورية محددة فكرة هللا «فكرة الالهوتي، املستوى عىل نقاًشا ليس هللا
يستطيع ال نفسه امللحد حتى معينة، محددة أفكار بناء عند عنه غنى كمؤرشال أو املعرفية
الالنهائي العقل إىل يعزو أن يف يرتدد من للغاية «وقليل يتفلسف.»31 عندما عنه االستغناء

.Rech. Log. I, p. 131 28

.Toulemont: L’Essence …, pp. 269, 271, 295 29
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وهو املطلقة، البداهة هذه البداهة، هذه املعرفة، لنظرية محددة كفكرة فقط كان ولو حتى
تناقض أو منظم معرش تكوين عىل اإلطالق عىل قادًرا تصوره من اإلطالق عىل أفضل ليس
األسايس األسلوب بالرضورة عليه فرضها أساسية صورة الطبيعة وجود ملعنى إن نظري،
بالبداهة» «إحساًسا يخلق أن يستطيع ال املطلق اإلله حتى وأيًضا الطبيعية، للتجربة
خلق يستطيع ال أفضل، تعبري وبطريقة تصور يف اإلطالق عىل الطبيعي الوجود يضمن
ذاته موضوعها تعطي الحسية تجربتنا عن متميزة كانت ومهما بذاتها، كافية حية تجربة
املوجود اعتماد األوىل: قضايا؛ ثالث النصأيًضا هذا ويتضمن ومطابقة.»32 قطعية بطريقة
خالص داخيل إحساس البداهة الثانية: خالق. أي عىل وليس العقلية، نظريته عىل الطبيعي
والتي للموضوع الخالقة املعيشة التجربة والثالثة: نهائي. ال موجود أي من أيضمان دون
وبالتايل العقلية؛ للبداهة ضامن هللا أن فالواقع اإلطالق؛ عىل مخلوقة ليست بذاتها تكتفي
بوضوح هللا يشري البداهة تدمري من وبالرغم ميتافيزيقية،33 رضورة اإللهي الوجود أصبح
الباطنية من الخالصة الظاهرية وإثبات الذاتي، العالم من املوضوعي العالم استنباط إىل
وتتحول واملوضوعية، الرياضية العلوم لصدق وضامن البداهة، مقياس هللا الخالصة.34
والنفس،35 البدن للعالم، خالق هو بل للموضوعية ضامنًا فقط هللا ليس خلق. إىل البداهة
الشك، خارج حقيقة عىل للحصول الوسيلة هو للوجود كمصدر هللا إىل اللجوء وكان
معرفة هللا أو واملالك والسماء والرساب اإلنسان ومعرفة حالة.36 معرفة عىل والحصول
أي هللا فكرة تمثل ال وبالتايل الذاتية، للمعرفة املوضوعية يهب أن يستطيع وحده هللا حالة،
الذاتية كانت إذا يهم وال مطلق، عقل هللا العقالنية، مبدأ هللا الرتنسندنتالية، للذاتية صعوبة
الفلسفة بقايا هي الرتنسندنتالية الذاتية يف هللا وجود عىل والرباهني إلهية،37 أم إنسانية
الكوجيتو إلثبات استخدامها يمكن وكان واالشتباه،38 بالغموض مملوءة وهي املدرسية،
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اإللهي الصدق نظرية وضد ذلك، يحدث ولم النفسانية،39 النزعة عن بعيًدا الرتنسندنتايل
أو تقرب التي البداهة هذه الظاهريات ترفض املثالية يف املوضوعية وضمان البداهة مصدر
كأساس املطلقة للحقيقة املسبق االفرتاض بوضوٍح وتنقد الصوفية.40 العاطفة من تبعد
تصور جعل أجل من هللا وجود عىل الربهان ترفض كما للبداهة، «دوجماطيقية» لنظرية
يف اإللهي الصدق إىل اللجوء يتجاوز وال قبوًال،41 أكثر بالوجود واإليمان التجربة مفارقة
قادر افرتاضإله ألغى وقد تقدير،42 أكثر عىل النقد أو الشك مستوى هللا وجود عىل الربهان
للوجود بالنسبة خداع ضحية دائًما تكون بحيث اإلنسانية النفس خلقا ماكر شيطان أو

األصيل.43 املعطى بداهة إلثبات لألشياء الواقعي
العرص منذ والفلسفة الالهوت بني الخلط نموذج إال اإللهي الصدق نظرية ليست
تُْغري العالم يصدر ومنه هللا، وهو الواحد ونظرية الحديثة، العصور حتى املدريس
التوفيق كان الوضع.44 نفس يف كلها املدرسية والفلسفة كالهوت، ر تنفِّ ولكنها كأنطولوجيا
امليتافيزيقية الواحدية الحديثة، الوجود فلسفة كل أساس والالهوتية العلية االعتبارات بني
وتأسيس والالهوت، الوضعي الدين من املطلب هذا التخلصمن استطاعت التي هي وحدها
مطلب فيها زال ما ذلك، ومع مطلق. كجوهر هللا يف نظرية للوجود، الهوتية غري نظرية
غياب إىل أدى مما هللا ماهية من العالم نظام استنباط وتم ديني، بمطلب مختلط أخالقي

منهجية.45 ماهية النسق نقص األحوال كل ويف اإللهية. والغائية الحرية
الحقيقة مع والعلمية الرياضية الحقيقة توفيق «املونادولوجيا» نظرية هدف وكان
النقدية املثالية يف حتى إنه بل منزًها،46 خالًصا نظريٍّا بحثًا تكن ولم والالهوتية، الدينية
العالم خاصة العالم منه يخرج أقىص وكمبدأ للعالم، خالًقا هللا والالهوت الدين جعل

.Ibid., p. 92 39

.Ideen I, p. 71 40

.Log. For. Trans., p. 372 41

.Idee der Phäno., p. 49 42

.Ibid., p. 81 43

.Er. Philo. I I, pp. 328–30 ،Nicolas de Cuse الكوزي ونيقوال ،Plotin أفلوطني هنا املقصود 44
.Ibid., p. 149, Krisis, p. 65 اسبينوزا هنا املقصود 45

.Er. Philo. I, p. 154 ليبنتز هنا املقصود 46
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الحقيقة وتتفق هللا، يف اكتمالها النفس ملكات كل وتجد الحرية. أخص وبوجه األخالقي،
الفلسفة، هو ليس والالهوت العالم، ووجود هللا وجود وكذلك الالهوتية والحقيقة الوضعية
ضاعت كما واألخالق الدين يف الذاتية تضيع وهنا اإليمان،47 أو العقيدة ليس والعلم
«العقل يف بنظريتها يتعلق فيما التناقض يف النقدية املثالية وتقع الكوجيتو، يف قبُل من
تجربة إىل حاجة دونما قبيل نحو عىل يشء كل يعرف الذي هو وحده هللا النموذجي».48
تركيبي، نحو عىل جميًعا ويعرفها األشياء قوانني هللا ويحدد سلًفا. منه مخلوق ألنه لليشء؛
هللا يعرف أن يستطيع ال واحد، آن يف والحسية الدوجماطيقية يف أيًضا النظرية هذه وتقع
األشياء وقوانني قبل، من ُوجد قد يكن ولم العالم ُوجد فقد العالم؛ نظام سوى آخر شيئًا
استقاللها الدينية األخالقية للحياة األخالقية للقوانني وكذلك كانت، مهما ما بإرادة ثابتة

زائف. أو مصطنع وجود إال لها ليس أحدها، وهللا املقوالت، وكل الكامل،
الفكر.49 يف وهللا والالهوت الدين لتدخل أيًضا الرومانسية الفلسفة تعثرت وقد

وأكملت النفسالتجريبي، علم مواجهة يف «هللا» فكرة عىل نفسالهوتي سعلم تأسَّ وقد
منا.50 واحد كل ذهن يف هللا أدخلها الهوتية، البداهة ظلت ذلك ومع باألخالق، النفس علم
«املونادولوجيا» وكانت اإللحاد. معارضة مهمته الهوتًا، إال أخرى تجريبية مثالية تكن ولم
نظرية يف األفكار بني العالقة خلق الذي هو هللا هللا، النظام هذا خالق ألن كذلك؛ الهوتًا لديه
هلل الغامضة التمثالت أفكار من التخلص فضل التجريبي النفس لعلم وكان التجريد.51
ذاته هللا إن بل مبارشة، تجربة أي باإلمكان يكن ولم إلخ.52 … وللنفس للبدن وللعالم،

عيل.53 موضوع
حضور عىل بوضوح يدل هذا فإن الحديثة العصور يف بالفلسفة الالهوت اختلط وإذا
باهلل الديني واالعتقاد بالدين. التاريخ يف العلم اختلط وقد الحضارة، أشكال من كشكل الدين

.Ibid., pp. 189–93 كانط هنا املقصود 47
.Intellectus Archetypus النموذجي العقل .Ibid., pp. 35-6, 375, 400 48

.Er. Philo. I, pp. 409–40 وشلنج هيجل هنا املقصود 49
.Er. Philo. I, p. 86 كمربدج أفالطوني عند النفس علم هنا املقصود 50

.Krisis, p. 447, Er. Philo. I, pp. 153-4, 346–8, 360 بركيل هنا املقصود 51
.Er. Philo. I, p. 97 لوك هنا املقصود 52

.Ibid., pp. 350, 355 هيوم رأي هو هذا 53
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املطلق، معياره ويف األخري مصدره يف العالم عن ويُبحث ميتافيزيقية، مفارقة بالحقيقة أو
الالنهائي، واملوجود املتناهية املوجودات بني فصلت ولو حتى موجود كل علم أيًضا الفلسفة
والفلسفة الدين بني للتوفيق للفلسفة موضوع الدين يف واملطلق الفلسفة أو العلم يف واملطلق
بالدين اإليمان فعدم رجعة! غري إىل الزمان هذا انتهى وقد العرصالوسيط، يف الحال كان كما
فرد،54 لكل الشخصية العالم رؤية من جزء االعتقاد بذاته، قائم مستقل علم تأسيس رشط
اليونان عند إلخ … والشياطني اآللهة من واملوقف الحضارة، يف العالم تصور يف الدين يدخل
تحوًال اآللهة تعدد عىل القائم الدين يُعترب ال ذلك ومع اليونانية.55 الحضارة من جزءًا كان
موضوعات هي نوع كل من أسطورية قًوى عن تعرب التي الجمع صيغة يف فاآللهة مثال؛ إىل
يف وهو فردية، ماهية له وحده الواحد هللا العالم، يف األخرى املوضوعات كل مثل طبيعية
عملية يف الفلسفة مع اختلط لذلك اإلنسانية؛ التجربة خالل من ويتجىل اإلنسان، مع عالقة
كحامل منطق إىل أيًضا «هللا» يتحول الفلسفة، يف العامة العملية هذه ففي مثال؛ إىل التحول
حقيقة وإىل االعتقاد بداهة إىل والالهوت، الدين املنطقية؛ القوى وتستدعي املطلق، للعقل
للفلسفة.56 نظري سؤال أي تضع ال العالم، يف خالصة موضوعات الوطنية واآللهة األشياء،
تصويرات هي والتكامل، التفاضل حساب فن، علم، دين، حضارة، مثل: األلفاظ وكل
إذَن الدين مفرتضة،57 كداللة الداللة لتصوير ذهنية صوًرا تستعمل للتعبريات، حدسية
مثل الخالصة الصورة إىل الوصول دون الصور يستعمل زال ما معريف لنمط نموذج هو
يف التجربة يف جذورهما لهما والدين فاألسطورة ذلك ومع ، للجذر√ الجربي الرمز
وضع األوروبية غري الحضارات ووضع البيئة.58 مع والتأقلم بالتكيف ويرتبطان التاريخ،
العقلية الحقائق عن املنزَّه والبحث اإلنسانية تمثِّل أوروبا كانت فإذا اإلحباط؛ إىل يدعو
تصورات عىل تقوم عملية بأهداف مرتبطة الهندية أو الصينية الرشقية الحضارات فإن
والعالم موضوعي.59 عقيل لعلم يخضع لم ألنه افرتايض الهندي العالم دينية. أسطورية

.Transcendance مفارقة ،Krisis, pp. 508-9 54

.Logos العقل .Idéalisation مثال إىل التحول ،Ibid., p. 317 55

.Calcul differential والتكامل التفاضل حساب ،Ibid., pp. 335-6 56

.Rech. Log. II, Rech I, pp. 72–4 57

.Illustrations تصويرات .Er. Philo. I, pp. 291-2 58

.Paradoxe التناقض ،krisis, pp. 304-5 59
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الروح يريض وهل موضوعيٍّا، عامًلا كان صولون حتى كذلك اليوناني والعالم بل الصيني
العالم يف وموضوًعا للعالم ذاتًا يكون أن الذات، وهو اإلنساني، التناقض أمام اإلنساني
آفاق لهم وفتح والعقل، الشعور وأعطاهم فيه، اإلنسانية املوجودات وخلق هللا، خلقه الذي
حقيقة وجود يؤكد الذي الوضعي الدين موقف الساذج؛ املوقف يف ممكن هذا املعرفة؟
الفلسفة يف التناقض ولهذا الوضعي؛ الدين يف جزئية مشكلة الخلق ورس الشك، خارج
النظري، للموقف نتيجة والبداهة واليقني كسؤال.60 دائًما موضوًعا ويظل نظرية، أهمية
عن دفاًعا الرتاث ضد قبُل من األوروبي الوعي ناضل وإذا هللا.61 أو النبوءة من أفضل وهو
الشامل. العلم عن دفاًعا الطبيعي الدين ضد أيًضا املرة هذه يناضل فإنه الطبيعي الدين
الحضارة.62 داخل أساطري ألنها رضوري؛ الطبيعة وقوى والشياطني اآللهة ضد الرصاع
كفكرة هللا يتصورون الذين البرش ماليني فإن التوحيدية األوروبية حضارتنا دائرة «ويف
العالم يتصورون وبالتايل للعالم؛ أنثروبولوجي كخالق يتصورنه حقيقة، أنثروبولوجية

فخامته.»63 من بالرغم ومصطنع هائل حضاري كتكوين ذاته
مثًال للظاهريات، الديني التصور املتناثرة األفكار بعض بوضوٍح تكشف وأحيانًا
اللغة.64 معنى ن يكوِّ حي كمضمون الفكر عىل للداللة كمثل هللا» «فليساعدني قضية تؤخذ
وكذلك خاص، وضع له يكون أن دون الذوات باقي مثل ذاتًا إال ليس «هللا» أن عىل يدل وهذا
تيار يف القيمة املجتمع، الحضارة، الشياطني، مثل: املوضوعات باقي مثل موضوع «اآللهة»
طبيعي،66 كواقع والقانون والعادات والدولة، الدين الدائرة خارج ووضع الشعور.65
الخيال؛67 فعل وهو التمثل، معاني أحد عىل للداللة كمثل القدسبطرس كاتدرائية وأخذت

الالهوت. يف الحال هو كما التاريخ يف خاص وضع للكنيسة ليس ثَم ومن

.Ibid., p. 184 60

.Oracle النبوءة .Ibid., p. 142 61

.Er. Philo. I, pp. 207, 213 62
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إليها يمتد ولكن أعىل، مستًوى من قيمة موضوع والقانون، والعادة والدولة، الكنيسة
يمثل «البابا» فتمثل التمثل؛ عىل «البابا» ب املثل يرضب وكذلك كموضوعات.68 التحليل

أكثر. ال املوضوعات باقي مثل موضوع «البابا» تماًما.69 «البابا»

املبارش70 غري الديني االتجاه (2)

ذاتها هي فلسفية موضوعات يف التفكري يف مبارش غري نحو عىل الديني االتجاه يظهر
إنسانية بلغة عنها التعبري وتم الشعور مستوى إىل فقط نُقلت دينية، ملوضوعات تحوالت
الحديثة الفلسفة وكل إلخ. … الخالص املثال، املاهية، املطلق، مثل: ومفتوحة، وشاملة

النوع. هذا من الرتنسندنتالية املثالية خاصًة
الصورة أنه كما النموذجي، املوضوع الفرد، فهو منطقية، صورة يف املطلق ويظهر
يظهر كما األعم،71 الشمول ويف الشديدة الفردية يف املطلق يبدو كما الخالصة، املنطقية
أو رصاع يوجد ال حيث املطلق للوضع املطلق امليدان وهو الحال، اإلدراك يف حال كفعل
املطلق.73 الوعي مع تضايف والكل مطلق،72 واقع الحي املعطى ثنائية مغايرة، أو شبح
تم فقد بها؛ مسموح املطلقة واملعرفة مطلقة.74 قيمة له باطنيٍّا إدراًكا باعتباره والتأمل
املعرفة علم.75 لكل س املؤسِّ بدور تقوم جدلية ثابتة أبنية ولها قبل، من عليها الحصول
ترفض سلًفا؟ معطاة مطلقة معرفة أيًضا الوحي أليس أساسية، معرفة إذَن املطلقة
شكية.76 نسبية النفسانية فالنزعة والنسبية؛ الشك صور كل املطلق عن كبحث الظاهريات
مثايل.77 كموضوع العام أجزاء جميع إىل يمتد ولكن معني، ميدان عىل الشك يقترص وال
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.Rech. Log. V, Rech, p. 241 69
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.Simulacre شبح .Proto-type النموذجي املوضوع .Ideen I, p. 54 71
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وهو الشك، وضد كمطلق».78 والروح الطبيعة، «نسبية هي: «التكوين» يف فكرة وآخر
نظرية إلمكانية املثالية الرشوط عن الظاهريات تبحث العموم، عىل النظرية يف دقيق تصور
فإن ثَم ومن نفسانية؛79 نزعة أيًضا يظل الواسع باملعنى الشك ُفهم ولو حتى العموم، عىل
الخالدة واملاهية الشامل، الوعي مثل: املختلفة، وتجلياته املطلق حول الظاهراتية التأمالت
اآلن هي وكما كانت كما اإلنساني الدين مضمون نفس عىل بوضوح تدل (الالزمانية)،
هو الرتنسندنتايل الوعي العالم،80 إعدام من تبقى ما الحديثة، الفلسفة يف ستكون وكما

املطلق.81 الوجود إمرباطورية
املنطق، وراء املختفي واألخالقي العميل امليدان يف مبارش نحو عىل أيًضا الدين ويظهر
فإن القنوط أو التقوى بمذهب وثيًقا ارتباًطا مرتبطة املطلق األمر أخالق كانت وإذا
مطلبًا تتبع والحلول املفارقة األسايسبني التمييز أن فالواقع قنوًطا؛ أقل ليست الظاهريات
هي للذات املثالية البيئة ومطلق.82 رضوري املفارق النفيس الحي فاملعطى خالًصا. دينيٍّا
األخالقية وبحوثها والظاهريات عميل، مثل األخالق العميل.83 والعالم الخري عالم القيم، عالم
إطار يف للبحث منهًجا منها أكثر النفس سمو أجل من صويف طريق بأنها االنطباع تعطي
وتظهر وضوًحا، أكثر الصويف الطريق لكان الرياضة إىل األخالق نقل ولوال للمعرفة، نظرية
حر،84 نشاط الشعور نشاط كل الظاهرياتي، التحليل داخل استحياء عىل الحرية مشكلة

والعمل. للفكر عملية فلسفة الحرية لكانت املنطقي املستوى إىل الحرية تحول ولوال

الضمني85 الديني االتجاه (3)

طابًعا أخذ ولو حتى األعىل إىل للفكر الباطنية الحركة يف الضمني الديني االتجاه يظهر
حميمية» األكثر «الحميمي إىل اقرتاب هو الحساب» «فلسفة يف النفساني والطابع رياضيٍّا،

.Ideen II, pp. 297–302 78

.Rech. Log. I, pp. 132–66 79

.Ideen I, pp. 160–4 80

.Piétisme القنوط أو التقوى مذهب .Ibid., p. 242 81
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.Ibid., p. 502 84

.L’Intime le plus intime حميمية األكثر الحميمي .Ex. Phéno., pp. 253–8 85
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نفس أيًضا يتبع منطقية» «بحوث يف املثايل واالتجاه املدرسية. الفلسفة عنه تتحدث الذي
ومن الداخل، إىل الخارج «من األعىل» «أعىل الحديثة العصور فلسفات وتُسمى املطلب،
املطلق مطلب ألن تغري يوجد ال السابقني، االتجاهني يفرس ما هو وهذا األعىل»، إىل الداخل
سيطرة من للنفس تحرير هو ضمني. ديني اتجاه الظاهرياتي «الرد» مكان. كل يف
من كاٍف مالء هو بالصورة وبالتعبري الداخل، إىل الخارج من بالتحول الطبيعي االتجاه
يمكن ال التي بالحقيقة إيحاءً يظل الحكم تعليق أن مع الحرية، فعل تقريبًا هو الوضوح،
مالء عن يعرب والذي الصغري، العالم إىل الكبري العالم قلب فإنه «التكوين» أما زحزحتها.86
هو الشعور وحياد الديني، االعتقاد أنماط الحقيقة يف هي املعريف االعتقاد وأنماط اإليمان،
الدينية، الحقيقة أي الحقيقي عن بحث اإليضاح ومنهج الشعور، عىل العالم رفضسيطرة
كحقيقة أوجدها ثم كتاريخ رفضها والتي الدينية، الحقيقة عن يبحث ذاته األوروبي الوعي

بها. املوحى الحقيقة جوهر إنسانية،
أنشأه، الذي للعلم الديني التأويل تؤكد الظاهريات مؤسس لدى الثقة مظاهر إن
وإذا اإلطالق، عىل أفتحه ال ولكن مكتبي، فوق دائًما هو أمامي، الجديد العهد إىل «انظر
الظاهريات تعرب ثَم ومن الفلسفة.»87 أترك أن يجب أنني أعلم فإني القراءة يف رشعت
تكن لم إن عني تبحث «لن لعبارة طبًقا الدين يف قبل من ُوجد ما الفلسفة خالل من
الظاهريات مؤسس جعلت والدين الفلسفة االثنني، بني املطلق والتماثل وجدتني»، قد
التناقصضد ألن التناقص حول خاصة معه متفق «أنا الوجودية: الفلسفة رائد عن يقول

العقل.»88
االنتساب من منعه ما وهو الشعائري، الظاهري الديُن الظاهرياتهو مؤسَس صدم ما
سهًال» ليس «هذا وعنده مأدبة»، يف وكأنكم املائدة عىل تجلسون الكاثوليك، أيها «أنتم إليه،
السن، يف طاعن اآلن «أنا العقائد، تعقيد مثل الشعائر وظاهرية ذلك».89 أستطيع أنني «لو
كل مع سنوات خمس قضاء يلزمني لذلك تام؛ بوعي أعمل وأنا كلها حياتي أنفقت وقد
الدين زحزحة يمكن ال يشء.»90 كل إىل للوصول وقت من أحتاج كم اآلن انظر عقيدة،

.Macrocosme الكبري العالم .Microcosme الصغري العالم .Intime حميمي Ibid., pp. 94–104 86

.Oestereicher: Septs Philosophes Juifs devant le Christ, p. 95 87

.Ibid., p. 105 كريكجارد عىل هورسل حكم هو هذا 88

.Ibid., pp. 106-7 89

.Ibid., pp. 157-8 90
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معي، أنه «أرى وأيًضا يل.» كبري امتحان وهذا إليه، النفاذ يمكن وال خري «هللا التاريخي،
مني.»91 قريب أنه أشعر ال ولكني

اإلنسان «حياة الوسيلة، يف واختالف الغاية، يف تماثل هناك والدين الظاهريات بني
الهوتية وسائل أو ومناهج أدلة دون الغاية هذه إىل الوصول أحاول هللا، إىل طريًقا إال ليست
فكري من هللا إبعاد عيلَّ لزاًما كان إليه، اللجوء دون هللا إىل الوصول آخر، وبتعبري مساعدة.
عن اإليمان اطمئنان لديهم ليس مثلنا الذين هؤالء مثل إليه طريق شق أجل من العلمي
باهلل عميقة ارتباطات لدي يكن لم إن عيلَّ خطرة الطريقة هذه أن أعلم أنا الكنيسة. طريق
بداية الحقيقة عن للبحث طريقة هو الظاهرياتي «الرد» أن والواقع باملسيح.»92 وإيماني
عىل الربهنة الهدف كان ولو حتى إليها النفاذ «يخشون يرفضونها الذين وهؤالء يشء، بال
واحدة، لحظة ولو حتى روحهم، من يستبعدوا بأن نطالبهم أن يخشون الالهوتية، أسسها
لغة وتُستعمل التام.»93 الشك نار يف الدخول من يخشون نفسه. وهللا بل والعقيدة الوحي
يتقابالن باستمرار، اآلخر عن منهما كلٌّ يبحث حركتان «هناك الطريقني. عن للتعبري الرمز
الحقيقة اإللهية، والحقيقة اإلنسانية الحقيقة هما الطريقان هذان جديد.»94 من يبحثان ثم

بها. املوحى والحقيقة العقلية
لغة فيها استعمل وهناك هنا الظاهريات مؤسس بها تفوه التي الرمزية والعبارات
سطعت «اآلن قال: الشمس يف جالس وهو اإلنجيل قرأ أن فبعد النور، لغة التصوف،
جديد.» من النور إىل ثم الكثري، والظالم الظالم، إىل النور «من قال: كما يفَّ.» شمسان

أكتب.»95 برسعة رائًعا. شيئًا «رأيت الرائع: رؤية بلغة النور لغة وترتبط
تماًما أتخيل «آه، حاًرضا: الديني اإليمان كان الظاهريات ملؤسس الخاصة الحياة ويف
الخلود.» إىل داخل أنا بينما مرتفع بصوت اإلنجيل قارئًا أموت عندما حاًرضا ستكون أنك
تقريبًا، عليها انترصت واآلن الغرور، صور كل ضد ناضلت شبابي مطلع «منذ وأيًضا:
أن أستاذ أي يستطيع ال وبدونهما بي، وإعجابهم طالبي واحرتام وظيفتي، غرور إن بل

.Inébranlable إليه النفاذ يمكن ال ،Ibid., pp. 164-5 91

.Ibid., p. 153 92

.Ibid., p. 156 93

.Ibid., p. 165 94

.Ibid., pp. 156, 66 95
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ديني كاتجاه الظاهريات سادًسا:

أجملها ما آخر، شيئًا أقرأ وأال نيوتن، مثل الجديد العهد إىل أتجه أن موتي قبل أحب يعمل،
أعمل أن يف حرٍّا أكون كفيلسوف رسالتي أكملت أن «بعد وأيًضا: ذلك!» حدث لو أمنية من
«أي وأيًضا: املقدس.» الكتاب يقرأ لم إن نفسه يعرف أن يستطيع ال أحًدا ألن ذاتي ملعرفة

يشء.»96 كل املسيح فيه لنا غفر الذي املقدس الجمعة يوم رائع يوم
اإلنسان يقرتب ال هللا، حرية «الفضل شاملة: رؤية عن تعرب الدينية التأمالت هذه
مسيحي، كل مثل الراهب «يسري وأيًضا: املستمرة.» الخاصة بجهوده بل بالفضل هللا من
ألنه ليس يرتفع، أن أيًضا يمكن ولكنه بسهولة، يقع أن يمكن ومرتفع، ضيق طريق يف

هللا.»97 يف يراه ألنه بل العالم يرفض

.Ibid., pp. 157, 163-4 96

.Ibid., p. 157 97
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الدين ظاهريات الثالث: الباب





الدين1 فلسفة األول: الفصل

املنهج هذا عىل العثور والتأويل» والتكوين «الفهم محاوالت بني الهدف كان
لتطبيق قبل من عدة محاوالت تمت ولقد الدين، ظاهرة يف تطبيقه أجل من الظاهرياتي
الالهوت، ظاهريات يف ثانية ومرة الدين، فلسفة يف مرة الدين ظاهرة يف الظاهرياتي املنهج
املحاولة إىل بالنسبة كبريًا تقدًما محاولة كل وتمثل التأويل. ظاهريات يف ثالثة ومرة
الثالث، املحاوالت قمة هي الدراسة هذه إليها تنتسب التي التأويل وظاهريات السابقة،
ظاهريات يف تقدم من تمثله ما ومدى حدودها لبيان محاولة كل مراجعة اآلن ويمكن

الدين.2
من مجموعة وتقدمان الدين، فلسفة يف اآلن حتى األقل عىل محاولتان تمت ولقد
حتى الدين فلسفة كانت وجذرية، قوة املحاوالت أكثر وهما املوضوع، نفس حول األبحاث
يظهر املحاولتني هاتني ويف الدين، فلسفة يف السائد البحث هو الظاهرياتي، املنهج وقبل اآلن
لها يكون أن دون الفلسفات من غريها مثل كفلسفة ضعيف نحو عىل الظاهرياتي املنهج
ويمكن التصور»، «فلسفة والثانية التوسط»، «فلسفة األوىل املحاولة غريها، عىل أولوية أي

حدة.3 عىل فلسفة كل مراجعة

.Ibid., pp. 459–543 1

.Ex. Phéno., p. 259 2

.Ibid., p. 459 3





التوسط1 فلسفة أوًال:

أورتيجا: بول محاولة وهي املراجعة، تستحق التوسط يف فلسفة باعتبارها الدين فلسفة
وجماعي.»2 مذهبشخصاني إقامة أجل من املعارصة للمذاهب نقدي تركيب الدين «فلسفة
نظريات لنقد نتيجة والجماعية» الشخصانية «الواقعية الفرعي العنوان أن أوًال ويالحظ
جديًدا اتجاًها وإعطائه العقائدي لالهوت جديد تربير أنها ويبدو الديني، الفلسفي الحدس
بوضوح الفرعي العنوان من األول الجزء يبني املعارصة.3 الفلسفة يف قبل من موجوًدا
تقوم التي الدين فلسفة ونقد الفكري التحليل منهج بمعنى باملنهج الدين فلسفة ارتباَط
لالهوت جديًدا تربيًرا ببساطة هنا النقد يعني واملخططات.4 واملقوالت التصورات عىل
ميزة للدين كفلسفة التوسط ولفلسفة وعيوبها، السابقة املحاوالت نقص مبيِّنًا العقائدي،
بالثقل يتعلق فيما خاصًة األخرية الفلسفة لهذه عديدة أخطاء بتجنب التصور فلسفة عىل
من بالرغم رصاحة وأكثر مبارشة أكثر وهي كنماذج،5 املقدمة املعارصة للمؤلفات الهائل
الدين فلسفة داخل العمل وضع ميزة لها أن كما الغاية، نفس تحقيق عىل تعمل أنها

.Ibid., pp. 459–82 1

P. Ortegat: Philosophie de la Religion, synthèse crtique des systèmes contemporains 2

.en fonction d’un realisme personnelle et communautaire
.E. Mounier مونييه عند الشخصانية الفلسفة وهي 3

غري .Schème مخطط الثانية. املحاولة صاحب ،H. Duméry ديميرتي هنري تبنَّاه الذي املنهج وهو 4

.Raté ناجحة
املجلد آخر خاصيف ملحق يف منفصلة Encyclopédie Bibliographique األعالم املعارف دائرة وضمن 5

.pp. 620–8, 35 الثاني،
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محاولة هي ذلك، ومع للتصور. األخرى الفلسفة داخل الفعل-القانون نظرية وضعت كما
وتربير املناهج، تصنيف يف االتساق وعدم الدين، تعريفات يف خلطها بسبب ناجحة غري
القليلة واملساهمة للشعور، الثالثة األبعاد نظرية عىل التعرف وعدم العقائدي، الالهوت

الظاهرياتي.6 للمنهج

الدين7 تعريفات يف الخلط (1)

فلسفة إقامة مخطط جعل وماهيتها الحديثة الفلسفة نشأة باستثناء تحليل كل غياب إن
الفلسفية املذاهب إىل تنتمي كلها واملناهج فالتعريفات للغاية؛ سطحيا التوسط عىل الدين
يأتي العقيل فالتعريف املذهب؛ داخل واملنهج التعريف ويختلط الحديثة.8 العصور يف
االجتماعي والتعريف الحركية، النظريات من الحركي والتعريف التأملية، النظريات من
أهمية وترجع إلخ. … األديان تاريخ من التاريخي والتعريف االجتماعية، النظريات من
هذا نشأة يف بل الدقيق، التعريف عن البحث يف فقط ليس للدين الفلسفية التعريفات
التعريفات كل أن فالواقع فلسفة؛ تُسمى التي الحديثة العصور بدايات يف التأمل من النوع
التيارات يف أدق وجه عىل أو الحديثة، العصور يف بدأت قد أكثرها األقل عىل أو الفلسفية
طبيعية سمة اآلخر من أكثر الجوانب تعريفأحد كل وإظهار الحديثة، العصور يف الفلسفية
الفردي التعريف تحديد تم وقد التعريف، إليه ينتمي الذي الفلسفي االتجاه لكل عامة
ضد واألخالقي العقيل، ضد والوجداني الدوجماطيقي، ضد والعقالني العامة، تعريف ضد
املثايل، الرتكيب ضد والواقعي املاهوي، ضد والوجودي السكوني، ضد والحركي الشعائري،
بشكل األوروبي الوعي لتطور وطبًقا الديني.9 الرتكيب ضد يشء لكل الدنيوي والرتكيب
وتعريف الحديثة،10 العصور بدايات يف الدوجماطيقي ضد العقالني كان عام، تخطيطي
الفلسفية. اللغة بظاهر الدوجماطيقي «هللا» تربير إىل عود هو املطلق» «معنى بأنه الدين

.Ex. Phéno., pp. 459–60 6

.Ibid., pp. 460–2 7

سطحية. قسمة اآلخر، عن منفصل منهما وكلٌّ واملنهج، التعريف إىل القسمة فإن ثَم ومن 8

.Appendices I, II, III, IV انظر 9
يمثله كما العقالني الدين األوروبي: الوعي يف لخاطئني مقارنة هو البحث لهذا األول املرشوع كان لذلك 10

العمل. نشأة أوًال: التأويل»، «ظاهريات يف املقدمة انظر كريكجارد. يمثله كما الوجودي والدين كانط،
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التوسط فلسفة أوًال:

عقليٍّا نقًال باستمرار يكون فإنه التجربة أو باالستقراء املطلق وجود من يتحقق لم إن
االتصال عن يكشف إذ االشتقاقي؛ املعنى نواة يف أهميتها وللغة الدوجماطيقي.11 «هللا» ل
االشتقاقي املعنى يف العياني املوجود يظهر باللغة، عنه والتعبري والعالم الشعور بني األول
العلوم طريق عن معرفته يمكن الذي الُعريف معناها أيًضا للغة أن صحيح للمعنى. كنواة
االشتقاقي املعنى يظل ذلك ومع الوحي، يعطيه الذي القبيل املعنى أيًضا وهناك اإلنسانية،
وتنقد املاهيات، وعلوم الوقائع علوم بني الخلط ويستمر للفظ،12 معنًى لكل األول الضامن
عىل الوحي لدين التاريخي اإلطار ويساعد ماهيات،13 وكأنها للدين التاريخية املعاني
تجلياته قلب ويف الديني املعطى داخل للبيئة التاريخية والتأثريات اآلثار عىل التعرف
األول التاريخي إطاره يف الدين وضع يف املقارن األديان تاريخ أهمية وتبدو الحضارية.
ويستمر عديدة، آمال محط كان والذي األدبية، األشكال تاريخ منهج نشأة عىل ساعد الذي
نفس عىل النوع يف مختلفان تعريفان وُوضع الوحي،14 ودين التاريخي الدين بني الخلط

املستوى.

املناهج15 تجانستصنيف عدم (2)

التجريبية» «النظرة عنوان تحت الدين يف تقريبًا الفلسفية النظريات كل تصنيف إن
الظاهرة ترشح النظريات كل ألن تجريبية كنظريات مثالية نظريات ُصنفت فقد مخاطرة؛
الدوجماطيقي، لالهوت كموضوع ا رسٍّ ويظل الرشح، عن يندُّ شيئًا ترتك أن دون الدينية
واملخططات، املقوالت التصورات، عىل تقوم التي الدين فلسفة يف اليشء نفس ويوجد
بالرغم وتوحيدية وعليَّة حالَّة اتجاهات عدة الرشح» «منهج عنوان تحت تصنف التي
الالهوت يقع النشوئي الخطأ يف التجريبية النظريات وقعت فإذا النوعية، اختالفاتها من
التبشريي الوعي من ابتداءً وتكوينها العقائد نشأة ألن الخطأ؛ نفس يف الدوجماطيقي

.Ortega, op. cit., pp. 17–29 11

.Ibid., p. 14 االشتقاقي املعنى أهمية من أورتيجا يقلِّل 12
.Ibid., pp. 14–6 13

.Ibid., p. 13 املستوى نفس عىل Lactance والكتانس ،Ciceron سيرسون تعريفات ذكرت وقد 14

.Idées-forces األفكار-القوة .Erreur génétique والتكوين النشأة خطأ .Ex. Phéno., pp. 462–6 15

.Animisme الحيوية النزعة جويو. ماري جان فلسفة وهي
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الفهم، ومنهج التفسري منهج يوجد التجريبية النظرية وداخل والجماعي، الفردي األول
أو الوجود إىل املعرفة من املنقطع االنتقال مثل صحيح الرشح عن يندُّ الذي والعنرص
كما اليومية، الخربات يف منها التحقق ويمكن معروفة. قفزة وهي املعرفة، إىل الوجود من
تؤدي إذ متسًقا؛ تقسيًما ليس واجتماعية حركية تأملية إىل التجريبية النظرية قسمة أن
العميل والعقل النظرية، هذه مثل وجدت لو شديد خلط إىل التجريبية التأملية النظرية
والنظرية العنوان.16 ملجرد طبًقا نظريٍّا وال تأمليٍّا ليس النظرية هذه يف كنوع املصنف
املستقبل، الدينية إىل تدعو الجماعية الفردية النزعة من نوع هي العميل العقل ُسميت التي
هي النظرية هذه أن إىل باإلضافة العميل، العقل نقد دين عىل العميل العقل إطالق واألوىل
الغريزية الحياة عىل املؤسسة الحركية النظريات مع تصنيفها ويمكن الحركية، من نوع
الحيوية النزعة أو األسطورة الخيال، أو اإلدراك بسيادة الدين تفسري وإن واألفكار-القوة،

التجريبية.17 النظرية من جزءًا تعترب بل تأملية، نظرية السبب لهذا تعد ال
نظرياتحركية فهناك الحركية؛ النظريات التصنيفيف التجانسيف عدم أيًضا ويظهر
مثالية حركية نظريات وهناك املعدودة، النظريات معظم مثل شعبي، لفظ وهو مادية،
النظريات يف أيًضا التجانس عدم ويظهر السكوني. للدين املناقض الحركي الدين مثل:
أن يمكن كما اإلنسانية، للظاهرة الخالص الطابع عن بحثًا تكون أن يمكن إذ االجتماعية؛

عدة.18 مستويات بني خلط مصدر تكون
نفس تحت املثالية الحتمية ُوضعت مثًال اشتباه، فيه الفلسفية النظريات وتصنيف
سيطرة نتيجة الثانية أن حني يف اإللهي، الحضور نتيجة األوىل املادية؛ الحتمية عنوان
التجانس عدم ويظهر للطبيعة.19 فلسفة الثانية أن حني يف للروح فلسفية األوىل املادة؛
الفلسفات يف الدين نشأة عن امللحق يف بوضوح الدين يف الفلسفية النظريات تصنيف يف
فال للتجربة، فهم أنها من بالرغم تأميل كتفسري الظاهراتية املثالية وُصنفت املعارصة،20
الوضعية الحتمية تأميل، رشٌح العياني الفكر وال الظاهراتية املثالية وال امليتافيزيقية املثالية

الدين. يف جويو نظرية أورتيجا عند العميل العقل يلخص 16
.Ortegat: op. cit., pp. 36–43 17

.Ibid., p. 63 هيجل، عند التطور نفس هو سبنرس عند التطور ليس مثًال 18

.Ibid., pp. 250–305 19

.Ibid., pp. 670–828 20
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مثالية وال املطلقة املثالية ال تشمل وال العنوان، هذا تحت تصنيفها يمكن التي هي وحدها
الحركي، الرشح عنوان تحت الجدلية املثالية وليست النقدية املثالية ُصنفت كما الشعور.21
بني تمييز دون شارحة كنظريات الدين يف الفلسفية النظريات كل حددت وباختصار
وعىل آخر، صنف يف وإدخالهم صنف من املؤلفني بعض إخراج ويمكن والفهم، الرشح
ويمكن العنوان. نفس تحت بعضاملؤلفني تصنيف ويصعب األول، الصنف مثل مالئم نحو

الوقت. نفس يف العناوين كل تحت واحدة نظرية تصنيف
الدين؛ يف الثالثة التفكري أنواع بني الخلط يف أيًضا التصنيف تجانس عدم ويظهر
أشكال أنها من بالرغم املدرسية الفلسفة يف جذورها عن املعارصة املذاهب ُفصلت أوًال:
شاملة.22 لغة ويف اإلنساني املستوى عىل املدرسية املعطيات بعض من ومنقولة متحولة
تماًما الغائبة الكوجيتو فلسفة مثل: الكربى، الفلسفية املذاهب الدين فلسفات تتوج ثانيًا:
واملثالية النقدية، واملثالية املستقل، الفلسفي الفكر طريق ت شقَّ التي هي أنها من بالرغم
الديني اإلشكال عىل فلسفية تأمالت أيًضا هناك الحدس.23 وفلسفة والظاهريات، املطلقة،
عىل اإلنسانية العلوم مناهج مد أيًضا وهناك فلسفيل.24 مذهب بأي ملَحقة تكون أن دون
املعارصاملرتبط الالهوت أيًضا وهناك خاصبها،25 بمنهج تُدرس أن دون الدينية الظاهرة

باملذاهب.26 ملحقة تكون أن دون الفلسفية بالنظريات
نسق إىل تنتمي واحدة نظرية تصنيف يف النظريات تصنيف يف الدقة عدم وتظهر
إلثبات املعرفة توسط يف مرة النقدية املثالية ُصنِّفت مثًال مختلفني. نوعني يف واحد فلسفي

وليست ،Taine وتني H. Spencer وسبنرس A. Combte كومت فلسفة إىل تشري الوضعية الحتمية 21
.L. Brunschvicg برنشفيج أو E. Renan رينان فلسفات

كانط، عند املدرسية الفلسفة من والبعدي والقبيل وهورسل، وبرنتانو األكويني توما عند القصدية 22
الجبل عىل واملواعظ برجسون، عند والعقل الحدس هما والعقل واإليمان هيجل، عند الجدل يف والتثليث

متحولة. أشكال إلخ، … وهورسل ديكارت عند
عند مطلقة وكمعرفة كانط، عند أخالقي كإيمان والدين ديكارت، عند الكوجيتو بعد هللا وجود إثبات 23

برجسون. عند كحركية أو هورسل عند مطلقة وكقيمة هيجل،
.Fries وفريس ،Otto وأوتو ،Schleiermacher شيلرماخر عند Sentiment العاطفة مدرسة وهي 24

دلتاي آراء ومثل الوضعي، املنهج بتطبيق الدين يف بريل وليفي ودوركايم كومت آراء مثل وذلك 25

إلخ. … التاريخية أو الشخصية الحركية منهج بتطبيق جيمس أو Simmel ل وزمِّ Dilthey
وبارت. بولتمان الهوت مثل 26
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كما العمل.28 مركزية إلثبات الفعل توسط يف أخرى وأحيانًا امليتافيزيقي،27 الفكر قيمة
العقل صلة فمثًال مختلفة، أنواع يف مسألة تقسيم يف النظريات تصنيف يف الدقة عدم تظهر
الحتمية،29 املثالية يف املعرفة توسط مشكلة نفس هي الغنوصية، النظريات يف باملطلق،
والربجماتية اإلرادية النظريات يف الفعل توسط مشكلة نفس هي باملطلق اإلرادة وصلة
الفعل وصلة بالشخص،31 التوسط مشكلة نفس هي املطلق اإلنسان ومصري واألخالقية،30
والدين».32 «الحدس ملوضوع اسرتجاع هي الفعل، توسط من اآلخر الجزء وهو بالفكر،

العلوم يف الفلسفية املذاهب من الدين عىل تعليقات هي املصنفة النظريات ومعظم
العامة الفلسفة يف نظريات هي واالجتماعية والحركية التأملية النظريات فكل اإلنسانية.
من والخيال اإلدراك التأملية، النظريات ففي حدة، عىل الدين يف فلسفة تكون أن دون
من الطبيعي الحلول الحركية، النظريات ويف األخالق، من العميل والعقل النفس، علم
والغريزة السيايس، االقتصاد من واملاركسية اإلثنولوجيا، من والسحر الطبيعة، فلسفة
لإللهي الرتكيبي واملعنى الوضعية، من الوجدانية والحاالت النفيس، التحليل من الجنسية
النفس علم ربط من االجتماعي النفس علم االجتماعية، النظريات ويف الربجماتية؛ من
املدرسة من االجتماعية والنظرية الطبيعية، العلوم من التطور ونظرية االجتماع، بعلم
العلوم يف هي الفلسفية النظريات يف املصنفة تقريبًا النظريات كل فإن ثَم ومن االجتماعية؛
يف غريبة فلسفية نظريات إدخال نتيجة وكانت الدينية. الظاهرة يف وتطبيقاتها اإلنسانية
حول املدرسية النظرية تذكر ما ونادًرا الخاصة. الدينية النظريات نسيان الدينية الظاهرة

الوجدانية.33 الظاهريات حول الحديثة النظرية أو الزماني الخلود

.Inobservance الدقة عدم .Ortegat: op. cit., pp. 160–98 27

.Ibid., pp. 389–428 28

.Ibid., pp. 103–20, 160–305 29

.Ibid., pp. 121–41, 306–428 30

.Ibid., pp. 142–59, 527–71 31

يف أيًضا مادي تجانس عدم ويوجد .Ortegat: Intuition et Religion وأيًضا Ibid., pp. 474–528 32

الجزء يشغل (ص١٣)، واملقدمة االستهالل بعد ص٦٨٩ فمن األربعة. األجزاء بني الكمي التناسب غياب
ص٢١٦. امللحق ويشغل ص٥٦٠. والرابع ص٥٦، والثالث ص٧٣، والثاني ص١٧، األول

النسيان هذا ويرجع شيلر. ماكس عند الوجدانية والظاهريات أوغسطني، القديس عند الزماني الخلود 33
املعارصة. التوماوية املدرسة إىل ينتمي أورتيجا املؤلف أن إىل
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الدوجماطيقي34 الالهوت تربير (3)

تربير أجل من واستعماله والديني الفلسفي الحدس نظريات نقد يف قبل من حدث وكما
الهدف، لنفس أيًضا تجريبية املسماة النظرية نقد استُعمل فقد الدوجماطيقي، الالهوت
الروحية، للحياة االجتماعية النشأة تطبيق وهو االجتماعية، املدرسة نقد استُعمل فقد
يف هللا إثبات أجل من ذاته، يف كاليشء واملجتمع كظاهرة املجتمع بني الرضورية والعالقة
الفلسفية النظريات كل وضع من الغاية كانت الثاني، النقد يف الكنيسة وإثبات األول، النقد
من الرش مثل الرشح عن يند شيئًا ترتك ال ألنها التجريبية عنوان نفس تحت الدين عن
تحليل يف اليشء نفس وحدث عليه.35 الرشعية وإضفاء الدوجماطيقي الالهوت تربير أجل
ونسبيته اهتمام، من تخلو ال التي ومنفعته محدودة، مساهمة ولو األديان، تاريخ مساهمة
أن دور الدوجماطيقي لالهوت ليكون الوحيدة والفرصة عنها،36 التنازل يمكن ال التي
منهج خرج منه الذي لألديان املقارن التاريخ يف الحال هو كما للعقائد تاريًخا يصبح

األدبية». األشكال «تاريخ
الغنوصية ألن الغنوصية؛ النظريات بنقد الدينية الظاهرة رضورة إثبات يمكن وال
ليس التجربة تجاوز استحالة وإن الوحي،37 عىل الحصول رشط إنها بل إنسانية، حقيقة
وثانيًا الذاتية، التجربة يف أوًال ممكنة، املطلقة فاملعرفة املطلقة؛ للمعرفة نفيًا بالرضورة
الشعور صورة من شعاع اإلدراك، يف القبيل دور هو الوحي ودور املشرتكة، التجربة يف
التجربة لداللة مطابًقا املمكن النص معنى كان وإذا املوضوع، إىل الذات من مضمونه، إىل
إذَن املطلق الحقيقة. أي املطلقة؛ املعرفة عىل الحصول يمكن الحالة هذه ففي اليومية
يف أو املعرفة يف التجربة تجاوز استحالة للفكر النقدي التحليل ويؤكد االستقرار، حصيلة
الوجود، إىل املعرفة من املتقطع باالنتقال قام إذا إال املعرفة عن يندُّ ما يوجد وال الوجود،
واملطلق، املعرفة بني رضورية عالقة بأنها ونقدها إنسانية،38 وقائع الغنوصية وحجج
التحقق يمكن ممكنة إنسانية حقائق أيًضا هي واملطلق الفكر بني املحددة الباطنية العالقة

.Ex. Phéno., pp. 466–70 34

.Ortegat: op. cit., pp. 74–83 35

.Ibid., pp. 84–92 36

.Ibid., pp. 103-4 37

.Noético-noêmatique مضمونه إىل الشعور صورة من .Ibid., pp. 104–9 38
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النزعة ليس الغنوصية يف الوحيد النقص مسبقة. افرتاضات دون بالتجربة، صدقها من
بل حركية، أي فاعلة؛ تكون قد تصورية غري معرفة الغنوصية ألن السكونية؛ التصورية
مثل الشاملة املوضوعية الحقيقة عىل الحصول إمكانية دون الطريق منتصف يف وقوفها
معطى ودور املشرتكة، التجربة يف باآلخر والوعي الشامل، للوعي الفرديصورة الوعي كون

اإلدراك.39 يف القبيل بدور تقوم ممكنة كحقيقة الوحي
اإلخالص، الحب، السعادة، اليومية: الحياة بتجارب التشاؤم مناقضة يمكن أنه صحيح
االستقراء ينفي إذ التجربة؛ عن يندُّ مطلق إلثبات حجة فيها يكون أن دون إلخ، … األمل
بل العدمية، نتيجة فقط ليس فالتحرير ذلك؛ عكس لإلرادة الداخيل التحليل ويبني ذلك.
عالقة السعادة تجربة أثبتت وإذا العام.40 الوجود ويف اإلنساني الوجود يف أيًضا يتم إنه
ما واملطلق الشخص، رسالة يف رضورية العالقة هذه تكون واملطلق الرغبة بني رضورة
التحقق هذا يتم املطلق يف الرغبة تحقق وحدة األمل تجربة أثبتت وإذا مرشوعه. إال هو

الحياة.41 يف رسالته يحقق الذي الشخص بنشاط
منها، يخرج بل طبيعته، عن خارًجا ليس وهو املطلق، مصريه لإلنسان أن صحيح
قصري مصري السخرية، إىل ينتهي والذي والعمل، الفكر ورد الشاملة النسبية هواية إن
الزمانية الحياة يف ثم للفرد الزمانية الحياة يف لإلنسان املطلق املصري يتحقق إذ األجل؛
وبتعارض والضحك، الفكاهة بتعارض الهواية نقد وإن الحضارة،42 يف أي لآلخرين؛
بحياة محدود وهو للهواية، القصري األجل هذا يفرس ال الهواية، من واإلنسانية اإلخالص
أقرانه، عىل بفعله مفتوح اإلنسان ولكن ذاته، مطلق هو اإلنسان أن صحيح الشخص.43
يف اإلنسان يخلد وباختصار نهاية، ال ما إىل اآلخر، يف يخلد واآلخر اآلخر، يف اإلنسان يخلد

جمعاء. اإلنسانية يف الحضارية الجماعة وتخلد الحضارية، جماعته
لكل تعسفي رفض ألنها رضورة؛ أي التوسط عىل تقوم التي الدين فلسفة وليست
غطاء تحت مقنعة فلسفة باستثناء آخر يشء تقديم دون الدين يف الفلسفية النظريات

.Ibid., pp. 109–20 39

.Etre العام الوجود .Existence اإلنساني الوجود .Ibid., pp. 121–30 40

.Dilettantisme هواية .Ibid., pp. 130–40 41

.Ibid., pp. 142–8 42

.Ibid., pp. 148–59 43
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من خليًطا إال ليس منهًجا ُسمي وما محدد، منهج لها وليس الدوجماطيقي، الالهوت
إذَن تُسمى فلماذا العقائدي الالهوت يف اليقني رشوط كانت وإذا الفلسفية.44 النظريات
جديد؛ أي الوضعي والالهوت النقدي الالهوت بني التمييز يقدم وال الدين؟45 فلسفة
الالهوت نفسه هو الفلسفة ونتائج التاريخ معطيات عىل يقدم الذي النقدي فالالهوت
وتربير إعمال وإعادة تنشيط هو األول أن إال التاريخ الالهوت عقائد ن ويكوِّ الوضعي،
تربير أفضل إيجاد يعني إذ «نقد»؛ لفظ إليه يشري الذي املعنى هو وهذا الثاني، جديد
الالهوت كان فإذا الحارضة، الفلسفية االكتشافات من املايضواالستفادة عيوب تجنب مع
الهوت هو الوضعي الالهوت فإن تأميل مظهر مع املسترت العقائدي الالهوت هو النقدي
أو وعظية أو الهوتية أنها التوسط عىل القائمة الدين فلسفة تدعي وال رصيح.46 عقائدي
ما استبدل وقد التاريخي،47 بالالهوت تبشري أنها والحقيقة نقدية، ميتافيزيقا بل تاريخية
النقائضهو الهوت أن معرفة دون التوسط الهوت يُسمى النقائضبالهوت بالهوت يُسمى
إنساني مكسب األوىل الفلسفة التوسط، لالهوت املختلفة املظاهر خالصعىل فعل رد مجرد
يف بالكنيسة، التوسط العقائدي، الالهوت الواقع يف هي التي التوسط فلسفة ضد خالص
وفلسفة الروح فلسفة فلسفتني، عىل يحتوي واملادة، الروح األول، النقيض فلسفية، صورة
الالهوت املدرسية، الفلسفة ضد نضالها يف الحديثة للعصور مكسب الروح فلسفة الطبيعة،
للوعي مكسب أيًضا هي املادة، أو الطبيعة، وفلسفة الطبيعة، فلسفة سادتها التي العقائدي،
العقائدي. الالهوت يف الواقع هذا نسيان ضد للعلم الواقعي املوضوع باكتشافه األوروبي
العمل. وفلسفة النظر فلسفة فلسفتني؛ أيًضا يتضمن والعمل، الفكر الثاني، والنقيض
يف والتاريخية املادية عىل فعل رد وهو الخالصة، املثالية نحو الوعي فلسفة توجهت وملا
«اللوجوس» بني التوازن إيجاد أجل من للعمل أخرى فلسفة استدعيت العقائدي، الالهوت
والالهوت العقائد تاريخ خليط ضد طبيعي فعل رد الخالصة واملثالية و«الرباكسيس»،
التشبيه ضد املفارقة فلسفة فلسفتني؛ يمثل واملفارقة، الحلول الثالث، والنقيض التاريخي.

.Ibid., Partie2 44

.Ibid., pp. 92–102 45

.Ibid., pp. 8–9 46

التشبيه .Transcendance املفارقة .Immanence الحلول .Apologétique تبشري وعظ، .Ibid., p. 9 47

.Anthropomorphisme
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يف أثرها نسيت التي املفارقة فلسفة مغاالة ضد الحلول وفلسفة العقائدي، الالهوت يف
الرابع، والنقيض هللا. تصور يف الخارجية النزعة ضد والحلول الحلول، ضد املفارقة العالم،
الشخصاإلنساني أو الفرد أو الشعور فلسفة فلسفتني؛ إىل أيًضا يُشري الشخصواملجتمع،
ضد مجموعات أو جماعات أو اجتماعية وفلسفة العقائدي، الالهوت يف الفرد نسيان ضد
الالهوت عىل فعل رد فلسفتني النقائضتمثل كانت فإذا الكنيسة، يف ممثلًة املنعزلة صورتها
الفلسفتان هاتان تكون أن يمنع ال هذا فإن التوسط، فلسفة تُسمى ما وهي العقائدي،
تمثيله، العقائدي الالهوت يزعم الذي األول الوحي معطى مظاهر لبعض نقًال أو تحوًال
تربيًرا إال ليس التوسط عىل تقوم التي الدين فلسفة موضوع فإن ثَم ومن خاطئ؛ زعم وهو

وجودها.48 ورضورة الكنيسة لرشعية جديًدا

الثالثة49 الشعور أبعاد إدراك عدم (4)

إذ الثالثة؛ الشعور أبعاد نظرية عىل الكرام مر التوسط عىل القائمة الدين فلسفة مرَّت
الالهوتية، والدراسة الفلسفية والدراسة التجريبية الدراسة الدينية، املعرفة نسق يتضمن
النصوص، لتاريخ التجريبية الدراسة وهو التاريخي الشعور الثالثة: الشعور أبعاد
وهو العميل والشعور اللغة، من ابتداءً للنص النظري التحليل وهو النظري والشعور
اإلشارة بسهولٍة التوسط فلسفة تستطيع وال للعالم.50 مثايل كبناء الوحي معطى استعمال
ومع العميل. والوعي النظري، والوعي التاريخي، الوعي الثالثة: الديني الشعور أبعاد إىل
فتوسط ممكن؛ الثالثة الشعور أبعاد ونظرية الديني املصري نشوء بني التقريب فإن ذلك
للوعي املعرفة وتوسط التاريخي، للوعي الوحي وتوسط األبعاد، الثالثي للوعي الشخص
موضوع ويظل له، محل ال الكنيسة توسط ويظل العميل، للوعي الفعل وتوسط النظري،
الرتتيب فإن العميل؛ والوعي النظري، والوعي التاريخي، الوعي للوعى: الثالثة األبعاد ترتيب
بالشخص، والتوسط بالفعل، والتوسط باملعرفة، التوسط كاآلتي: الديني املصري نشوء يف
مكان ال زائدة والكنيسة الوحي، معطى مركز يف الوعي هو الشخص بالكنيسة. والتوسط

.Extériorité الخارجية النزعة .Ibid., pp. 10–12 48

.Ex. Phéno., pp. 470–80 49

.Passage ممر ،Ortega: op. cit., pp. 5–9 50
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والفعل. واملعرفة، الوحي، هو: األبعاد الثالثي للوعي املوازي فالنظام الوعي؛ فلسفة يف لها
للوعي وطبًقا لآلخر، بالنسبة بعد كل يمثله الذي والواقعي املنهجي التقدم هو يهم وما
األخري البعد هو الوحي توسط أن حني يف األول البعد هو التاريخي الوعي األبعاد، الثالثي
حني يف العميل، الوعي إىل التاريخي الوعي من ممر النظري والوعي التوسط، فلسفة يف
أن حني يف الديني الوعي ذروة هو العميل والوعي األول، التوسط هو املعرفة توسط أن
هل هو: اآلن والسؤال اإلنساني. املصري نشوء يف الثاني التوسط إال ليس الفعل توسط
توسط يمثل هل الالحق؟ للوعي بالنسبة تقدًما يمثل اإلنساني املصري نشوء يف توسط كل
لتوسط بالنسبة تقدًما الشخص توسط يمثل هل املعرفة؟ توسط إىل بالنسبة تقدًما الفعل
يمثل الوحي توسط هل الفعل؟ لتوسط بالنسبة تقدًما يمثل الكنيسة توسط هل الفعل؟
فإذا اإلنساني؟ املصري نشوء ذروة الوحي يصبح وبالتايل الكنيسة؛ لتوسط بالنسبة تقدًما
هو املعطى فالوحي نفسه؛ الديني املعطى وجود الشخصرشط يصبح باإليجاب الرد كان
النهاية يف الفعل يأتي ثم بالفهم، ذلك بعد املعرفة تأتي ثم الديني، للشعور البداية نقطة

للعالم. مثايل كنظام األرض عىل هللا كلمة ليحقق
الدين اإلنساني، مصريه للدين إن أدق بتعبري أو دينيٍّا، مصريًا لإلنسان أن صحيح
بنية أساس إذَن الدين اإلنساني، الشخص يف بحضوره بالفعل يصبح بالقوة، إنساني واقع
الشخصرضوري توسط فإن ثَم ومن لوجوده؛ كمحل اإلنساني الشخص يضع للشعور،
أن دون اليومية التجربة يف منه التحقق يتم اإلنساني الشخص وتوسط الدين،51 لوجود
التي األوروبية الفلسفة تاريخ يف حدث كما الجوهر بفلسفة الوجود لفلسفة استبداًال يكون
من الفلسفية النظريات من للتخلص للتجربة والبسيط املبارش اإلثبات عن تبحث كانت
بنقد املرور دون للكلمة، العادي باملعنى الشخص أيًضا هو والشخص املدريس.52 املرياث
األنا بني التعارض ويتبع األوروبية.53 الفلسفة تاريخ يف واالرتباطية الثنائية النظريات
أكثر الطبيعة، فلسفة إىل الروح فلسفة من األوروبي، الوعي تطور الوجودي واألنا املثايل
ولكن الوجود، إىل املعرفة من منقطع مسار يوجد أنه صحيح الشخص.54 لبناء تحليًال منه

.Ibid., pp. 527–71 الفعل وتوسط املعرفة توسط بعد أورتيجا عند الثالث التوسط الشخصهو توسط 51
.Ibid., pp. 527–35 52

.Ibid., pp. 535–45 53

.Ibid., pp. 545–50 54
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لذلك وخالًفا للدين، رضوري كرشط الشخص حضور ملجرد رضورية ليست القفزة هذه
العقائدي.55 الالهوت يف اإللهية والكلمة اإلنسانية الكلمة بني ثانية مرة التعارض يعود
اإلنسانية. التجربة يتجاوز فإنه اإللهي الشخص أما تماًما، معروف اإلنساني الشخص
ولكنه مباًرشا، حميميٍّا، موضوعيٍّا، كامًال، كان ولو حتى دينًا يقيم ال اإلنساني الشخص
والشخص والتصوف. الخالص يف شيئًا تقول أن التجربة تستطيع وال دين، كل أصل

الخارجي. العالم يف تشبيهية صورة يف اإلنساني الشخص مثال إسقاط اإلنساني
الوعي وهو الديني، الوعي من األول البعد يف الوحي توسط من التحقق ويمكن
التاريخي.56 النقد بواسطة الوحي لنص التاريخية الصحة عن البحث ووظيفته التاريخي،
إذ تقنية؛ مشكلة بل اإللهي، بالفضل الطبيعة صلة فلسفية، مشكلة الوحي مشكلة ليست
أن حني يف والالإرادي، واملنقطع املتوقع غري عىل املفتوحة الطبيعية اليومية التجربة تؤكد
الوحي مشكلة الوحي، لنص التاريخية الصحة مشكلة حل عىل القادر هو التاريخي النقد
بحضور تاريخي إثبات الوحي كانتصورته. مهما ألوهي تأكيد كل عن تماًما مستقلة أيًضا
التجربة يف اإليهام، بمعنى الوحي، وجود من التحقق نسيان دون الوحي كلمات عن املبلغني
والنظرة الطبيعة فوق الخارجية النظرة تدور ثَم ومن الفني؛57 اإلبداع يف خاصة اإلنسانية
التحقق ويتم الفنان؛ وإلهام املبلغ وحي األولني؛ اإلثباتني هذين حول اإلنسانية الداخلية
التاريخي ببعده مفتوح الديني الوعي أن الوحي توسط ويعني التجربة، يف مًعا منهما
إلغاء للنصهو التاريخية الصحة عن للبحث التاريخي النقد ودور املبلغ، كلمات الستقبال
املستمع عند اإلسماع ولحظة املبلغ من التبليغ لحظة بني طويلة، أم قصرية املسافة، هذه

تدوينًا.58 أم شفهيٍّا الحارض، الوقت حتى التابعي أو املعارص
يف ودوره النظري الوعي وهو الديني، للوعي الثاني البعد إثبات املعرفة وتوسط
املعرفة اليومية.59 للتجارب النظري والتحليل اللغوي التحليل بواسطة النص معنى فهم

.Plenière كامل .Ibid., pp. 550–71 55

الشخص، وتوسط الفعل، وتوسط املعرفة، توسط بعد أورتيجا عند الخامس التوسط هو الوحي توسط 56
الكنيسة. وتوسط

.Constataion إثبات .Ortegat: op. cit., pp. 647–54 57

.Ibid., pp. 654–82 58

الديني. املصري نشوء يف أورتيجا عند األول التوسط هو املعرفة توسط 59
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ما ولكن الحتمية، أو الجدل أو النقد الشامخة، الفلسفية األنساق معرفة هي ليست إذَن
اليومية للخربات النظري التحليل يعطيه وما النص، معنى لفهم اللغوية املبادئ به تسمح
واألنساق اليومية، الخربة وداللة النص من املفهوم املعنى بني التماثل إثبات أجل من
العقائدي الالهوت يف الدينية الجوانب لبعض إنسانية تحوالت هي الشامخة الفلسفية
اإليمان القديمة؛ املشكلة هي والبعدي القبيل مشكلة اإلنساني. الوعي مستوى عىل منقولة
بني العالقة نفس هي النظري بالعقل العميل العقل وعالقة والفلسفة، والدين والعقل،
فالفلسفة األخالق؛ إىل انتقل ثم قبيل معًطى إىل الدين ل تحوَّ وهكذا الدين. يف والنظر العمل

للدين.60 إنساني عرٌض النقدية
وتمهد العقائدي، الالهوت يف الخارجية القطعية إىل عود النقدية الفلسفة ونقد
الداخيل والتنسيق الصوري التمييز ورضورة اإللهي، للحضور الداخيل النقد لرضورة
الروح فلسفة مستوى إىل الطبيعة فلسفة ورفع الغاية، نفس لهما والعقل للحساسية
يف واملطلق هللا، النهضة.61 عرص يف هللا لتصور ورفض املدريس، التصور يف هللا إىل عود
الالهوت بوعظ واضح اعرتاٌف وهو للعقل، متَِّسقة موضوعاٌت الوجود، يف واملطلق الفكر،
ولم التجربة، يف حدوده النقدية الفلسفة يف امليتافيزيقي للفكر كان ثَم ومن العقائدي.62
من بالرغم املطلقة واملثالية الحدود، هذه ملعرفة املطلقة املثالية إىل الوصول إىل بحاجة يكن
إىل تحولت التثليث عقيدة أن فالواقع للدين؛63 جديد ونقل تحول هو لها عرضفلسفي أي
كتابات وتشهد اكتشافها، تم التي اإلنسانية املعرفة مستوى إىل كله الدين نُقل ثم جدل،
الالهوت لقدوم ويمهد «الحلول»، مذهب إىل املوجه األسايس النقد املذهب لواضع الشباب
ليسوضًعا الرفيع الحد هذا إىل الطبيعة وضع وإن الخارجية، للمفارقة وتصوره العقائدي
ووصفت املفتوحة، للطبيعة الرتنسندنتايل الحلول إظهار بل ذاتها، مواجهة يف للمفارقة

العقائدي.64 الالهوت يف هللا تصور تتبنى ال ألنها خداع؛ بأنها املثالية

كانط. فلسفة الروح وفلسفة األكويني، توما فلسفة هي الطبيعة فلسفة 60

تحت وتصنيفها جوهرها، إىل الوصول دون لفلسفته تكرار هو كانط عرض .Ibid., pp. 160–76 61

ضد التجربة عىل تقوم امليتافيزيقا أن من بالرغم كانط عند ألن ُمرِبك؛ امليتافيزيقي» الفكر «قيمة عنوان
األخالقي. اإليمان يقني إىل تصل ال أنها إال القطعية امليتافيزيقا

.Ibid., pp. 177–98 62

.Ibid., pp. 199–222 63

.Ibid., pp. 222–49 64
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كصورة املطلقة املثالية أو النقدية املثالية بعد املادية أو املثالية الحتمية أُخذت ولقد
وجهة من اإلنساني املستوى عىل للدين عرض املثالية فالحتمية املعرفة؛ لتوسط ثانية
يشء، كل هللا كان وإذا اإلنسانية.65 األفعال يرى فإنه يشء كل هللا رأى إذا «هللا»، نظر
الفلسفية الحرية ظهرت اإلنسانية، النظر وجهة أخذ وبسبب ذلك، ومع فيه. كله فالوجود
للفكر اإلنسانية الحرية فلسفة تنفي إذ شائًعا؛ االتجاهني بني الخلط كان والسياسية،
وجهة تنفي اإلنسانية النظر وجهة أخذت وإذا اإللهية، النظر وجهة أخذت ما إذا والعمل
واإلحساس والعمل لإلرادة والنسبية للفكر، مطلقة أولوية الحتمية أعطت إذا اإللهية. النظر
التحقق ويمكن اإللهية.66 النظر وجهة من طبيعي هذا فإن االختيار، حرية بأفكار بالقيمة
والرشط والفعل الفكر بني بالتمييز املثالية الحتمية نقد من للوجود اليومية الخربة يف
نفسه، الفعل هو الفكر الفكرة-القوة، تجربة ويف العكس.67 وليس بالفعل للفكر الداخيل
املصري تحقيق يف الذاتية بالرسالة الداخيل بالوعي بل بالرباهني، الحرية يف فلسفة تقام وال
املثالية. الحتمية نقد إذَن يسهل العمل.68 يف بالرضورة هي الحرية يف فلسفة الشخيص.
بني التمييز الفعال، الباطني الفكر ذلك مثال الروح، أو املفتوحة الطبيعة ذلك يف ويكفي
الزمان عالقة ويف والفكر الحب يف الحلول يُستعمل وهنا والتمثل.69 والحب والتمثل، الرغبة

العقائدي. الالهوت يف «الخارجي» هللا رؤية يف اإللهية الخارجية النزعة ضد باملكان
ورسالته العميل. الشعور الديني، للشعور الثالث البعد يف الفعل توسط إثبات ويمكن
يمكن اليومية، الحياة يف العمل.70 خالل من للعالم مثايل كنظام الوحي معطى تحقيق
الالهوت يفرضه الذي املعيار هو ليس معيار؟ أي ولكن للمعيار، التحررية الوظيفة إثبات
يثبت الذي املعيار بل وطبيعته، اإلنساني الشخص حرية تحديد يريد والذي العقائدي
املزيفة، «اآللهة» مع يفرصاعها ومربراتها أسبابها والقوة اإلرادة لفلسفة وشخصيته. حياته
العقل عن دفاع ذلك كل القوة، وإرادة والالدينية، والشذوذ، للعقالنية، املضادة والنزعة

اسبينوزا. فلسفة هي هذه 65

.Ortega: op. cit., pp. 250–8 66

.Ibid., pp. 268–79 67

.Ibid., pp. 279–305 68

.Immanent باطني .Ibid., pp. 258–68 69

.Norme معيار أورتيجا. عند الديني املصري نشوء يف الثاني التوسط هو الفعل توسط 70
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إرادة فلسفة ليست العقائد. الالهوت أوثان ضد والعمل والوحي اإلنسانية والقيمة اإلنساني
إىل العرض يف املغاالة وترجع إنسانية، قيًما تضم العكس عىل بل يشء، كل من تحلًال القوة
إىل ينتمي خارجي، طابع فمجرد عدميتها أما أهميتها. ولها قيمتها، لها بالكشف، االنفعال

ذاتها.71 الفلسفة إىل وليس األوروبية، الحضارة
تصوف وليس املحطمة، األوثان إىل العودة طريق عن القوة إرادة فلسفة نقد يتم وال
العالم. نحو اتجاهه له للعالم، مثايل كنظام الوحي تحقيق هو بل هللا، إىل طريًقا العمل
العكس، عىل بل العمل، قوة أو الحرية اتساع مدى يحدد ال معيار عىل العمل واعتماد
عىل الحفاظ يتم بفضله والذي العمل، ينبثق فيه الذي ذاته الشخص طبيعة هو املعيار
الخصوص، وجه عىل للمسيحي القوة إرادة ليست املعيار. صورية احتمال ضد الشخص
األصلية، الرباءة عىل اإلنسان ألن الخطيئة؛ عىل تقوم وال كذلك، هو حيث من لإلنسان بل
العزاء يخلِّص وال ذاته، فيه يعي الذي الوقت يف اإلرادية أفعاله عن مسئول بطبيعته، بريء
وانقالب لنفسه. محرر إنساني كل بنفسه، نفسه خالص عىل قادر إنسان كل ألن أحًدا؛
يشء كل عىل االستحواذ عنها ينتج عقيدة وليست رسالته، عن اإلنسان لتخيل نتيجة العالم
الذي هو الشهيد وليس عامة، إنسانية بل فقط مسيحية خاصية البطولة ليست العالم، يف

القتال.72 وساحة الوغى ميدان يف يسقط الذي هو بل دفاع، بال رأسه لقطع يستسلم
فلسفة خاصًة العموم، وجه عىل بالفلسفة يتعلق فيما كبرية خطوة الربجماتية وتمثِّل
وللعالم للموضوع األولوية التعددية ميتافيزيقا وتعطي هللا. تصوُّر أخص وبوجه الدين،
املخاطر ركوب يف نفسها عن الحرية وتعرب أثرها. الحقيقة باملعيار. خنقه دون تمامه يف
فاهلل هللا، بتصور يتعلق فيما أما العالم، يغري الذي هو الخلقي الفعل األفضل. نحو والسعي
وظيفة هللا ككلمة، بل كشخص ليس استخدامه يمكن عميل، افرتاض هو التجربة، يف حال
الصعب من الخاص.73 مصريه يف رسالته وتحقيق الشخص، رسالة تحركه الذي العالم يف
هت ُوجِّ التي واالنتقادات للحقيقة، األوىل التجربة التجربة، عىل تعتمد ألنها الربجماتية؛ نقد
لصالح عليه حصلت الذي املكسب بفقد تخاطر املوجودات بني التماثل وحدة مثل إليها

يشء كل من التحلل .Ibid., pp. 306–23 إليها االعتبار لرد نيتشه فلسفة تفسري إعادة يمكن إذَن 71
.Libertanisme

.Structure نظام .Ibid., pp. 323–42 72

.Méliorisme األفضل نحو السعي .Risques املخاطر ركوب .Ibid., pp. 343–58 73
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قبل من يوجد للحقيقة وعقيل مطلق مقياس ورضورة املجدبة. الدوجماطيقية إىل العودة
هي الطبيعية األخالق العقائدي. الالهوت يف عنه البحث دون الوحي وضعه الذي املعيار يف
املفهوم املعنى بني الديني اليقني ويوجد معارضيها، دون الوحي ألخالق الواقعي األساس
فقط توجد أن دون العقيل، وتحليلها اليومية الخربة وداللة اللغة ملبادئ طبًقا النص من
يستبعد وال نفسه، الديني اليقني أساس هي الربجماتية يف والخربة والعقائد، االعتقاد يف
خارج الالنهائي هللا وجود ويتجاوز مثالية، غاية وتحقيق بالفاعلية العمل النزيه العمل
مفارقة هي املمكنة الوحيدة واملفارقة إنساني، مثال الكمال اإلنساني. املستوى التجربة
التجربة يف الحالة املفارقة عىل بالواقع االكتفاء وعدم األفضل عمل ويدل الكمال، تجربة
إىل فقط يشري بل جذري، وجود للرش فليس زائفة؛ مشكلة الرش مشكلة وأخريًا، اإلنسانية.

الوجود.74 مستويات
هللا العالم. يف كمرشوع هللا، كالم الوحي، تحقيق أنه بمعنى هللا حول متمرِكز والعمل
والحقيقة. والعالم والقيمة والشخص والحياة، العمل مرشوع تدريجيٍّا، يتحقق مرشوع
مثل: الزائف مضمونه ضد طبيعي فعل رد املعيار وشدة ذاته، يف قيمة إذَن اإلنسان
الحياة ن تكوِّ التي الشاملة املقاصد هو الوحي وحيه، ليس إذَن هللا إلخ. … والهوس املنفعة
والضعف االتساق بعدم املعيار أخالق نقد ويعود اإلنساني.75 العمل قها ويحقِّ اإلنسانية
معاني وحدات باستقراء اليقيني طابعه ولإليمان الثاقبة. املقاصد هذه تأويل يف نقص إىل
الوحيدة والشعائر اليومية، الحياة يف الخربات دالالت مع ومطابقتها به املوحى النص

والعمل.76 القصد شعائر الوعي، شعائر هي املمكنة
فلسفيٍّا، لفًظا ليس «كنيسة» فلفظ له؛77 محل وال سطحي زائد الكنيسة وتوسط
معطى إىل وليس خاصة تاريخية مؤسسة إىل يشري أنه كما الجميع، متناول يف وليس
من يوجد التوسط ولكن كتوسط، الكنيسة فهم يمكن صحيح نص. أساًسا وهو الوحي،
املعرفة وإىل تاريخي، كوعي الوحي يف الديني الوعي إىل بدوره يشري الذي الشخص يف قبل
مشرتكة، كتجربة الكنيسة فهم يمكن العميل. الوعي يف الفعل وإىل النظري، الوعي يف

.Ibid., pp. 358–88 74

.Rigorisme شدة .Théocenrique هللا حول متمرِكز .Ibid., pp. 389–404 75

.Inauthentique زائف .Ibid., pp. 404–21 76

والشخص. والفعل املعرفة توسط بعد الرابع التوسط هي أورتيجا عند الكنيسة 77
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إنسانية، حقيقة االجتماعية الشخصانية والوجود. املعرفة يف دور فلآلخر وواقعية؛ معرفية
يف ال توسًطا ليست كمؤسسة الكنيسة املشرتكة، التجربة هذه فهم خاللها من يمكن
معنى لفهم النظري الوعي يف وال للنص، التاريخية الصحة بحث يف التاريخي الوعي
التاريخي النقد للعالم. مثايل كنظام النص معنى لتحقيق العميل الوعي يف وال النص،
النظري والتحليل وحدها اللغوية واملبادئ للنص، التاريخية الصحة تحديد يستطيع وحده
اإللهي الكالم تحقيق يستطيع وحده والعمل النص، معنى فهم تستطيع اليومية للتجارب
الفن ولتاريخ اآلثار لعلم موضوع املرئية الكنيسة مشكلة، الكنيسة ليست األرض. عىل
والكنيسة فيها، املنترشة والثقافة فيه، يوجد الذي للبلد والسيايس االقتصادي وللتاريخ
«تخارج» إىل حاجة دونما فرد كل بها يشعر الذي والجماعي الفردي الوعي هي الالمرئية
أنسنتها، أجل من والنهضة اإلصالح جهَة بوضوٍح تبني املشكلة وتقلبات ما.78 مؤسسة يف
البسيطة والحياة الطبيعة إىل العودة الكنيسة، وهو الرتاث، إىل وليس الكتاب إىل العودة مثل
والتفسري والرشح والفهم الفكر وحرية التاريخي، النقد ونشأة ن، املدوَّ النص إىل وليس
واحدة، رومانية كنيسة وليست الثقافات متعددة وطنية كنائس إىل وتحولها والتأويل،
وال املؤسسات.79 دين ضد املكاسب هذه عىل الحصول تم وقد اإلنساني. الشخص وإثبات
العكس عىل بل الكنيسة، رضورة اإلطالق عىل الفلسفة تاريخ أو النفس علم تاريخ يؤكد
خارجها، من االنتقادات من يأتي الكنيسة داخل نفسه التقدم أن التاريخ يبني إذ ذلك؛ من
الفلسفة تؤكد كما الذاتي، ووجودها اإلنسانية الشخصية استقالل النفس علم يثبت كما
الوظائف نفس هي وظائفها الرومانية،81 العقلية مرياث املرئية الكنيسة الفكر.80 حرية
التي العبادة مظاهر إىل العيانية الطقوس وتنتمي الرومانية، املعابد لخدام أُعطيت التي
الوحيدة العبادة هي الشعورية العبادة للشعور. كفعل التدين فعل خارج بطبيعتها هي
ووظيفة الرمزي. اإليماء فعل مجرد وليس العالم، يف الواقعي الفعل هو فالفعل املمكنة؛
اآلن، الحال هو كما العلماني العدالة رجل بها يقوم الكهنوت، رجل أي العياني، الفقيه
بالدين ضليع عالم كل إىل تمتد بل الدين، رجل عىل قارصة ليست الروحية والوظيفة

.Personalisme Communautaire االجتماعية الشخصانية .Ortega: op. cit., pp. 572–31 78

.Magistère الفقيه .Culte العبادة .Ibid., pp. 273–81 79

.Ibid., pp. 581–8 80

التحليل. هذا قبُل من الليربالية والربوتستانتية هارناك أوضح 81
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األخالق توجد حني يف خالصة، تاريخية أخالق للكنيسة العيانية واألخالق الرشيعة. خاصًة
من كانت بل الحضارة، أو اإلنسانية النزعة الكنيسة تنتج ولم الشعور، بداهة يف الروحية
ليس اإلنسانية األعمال من لعديد منبًعا الكنيسة وتظل النهضة، عرص يف اإلنسانيني آثار
املصالح ومن الدولة سلطة من الفعلية سلطتها وتستمد سببه. هي فعل، كرد بل كفعل
الشخصية والكنيسة شخص،82 كل وعي يف الروحية سلطتها أن حني يف بينهما، املشرتكة
إىل تشري إنما التاريخية، بالكنيسة تختلط ال حتى كنيسة تُسمى ألن حاجة؛ يف ليست
ومهما تاريخية، مؤسسة أي يف ينتظم أن الشخصدون فيها يوجد التي اإلنسانية الجماعة
وظائفها كانت ومهما شخصانية، أو إرادية أو عقلية وجودها تربر التي النظريات كانت
أن القادر هو وحده فالشخص الفردي؛ الشعور يف حالة دائًما تظل املثالية أو الوجودية

التقديس.83 وظيفة نفسه يعطي

الظاهرياتي84 للمنهج الضئيلة املساهمة (5)

يكوِّن مجموع يف النفس وعلم التاريخ مع تتداخل إذ ثانوي؛ التوسط فلسفة ووضع
النفس علم تتضمن بذاته، مستقل علم والظاهريات الدينية، للظاهرة التاريخية الدراسة
اللغة وظاهريات التاريخي، النقد أجل من التاريخ ظاهريات هناك والتاريخ. االجتماع وعلم
القصدي والطابع العميل، التحقيق أجل من العمل وظاهريات النظري، الفهم أجل من
الظاهريات وتُستعمل الفهم.85 عملية أثناء له النظري التحليل من جزء كمعًطى للوحي
الظاهريات ألن للدين؛ التجريبية ُسميت التي الظاهريات لنقد وتُستخدم للحاجة، طبًقا
فتنقد التجربة، بدون تبدأ أن الظاهريات تستطيع وال الرشح.86 إىل منها الفهم إىل أقرب
بالتجربة املطلق» «معنى عىل القائمة الدين فلسفة وتثبت بالتجربة. التجريبية النظريات
االستفادة يتم عندما فقط الظاهريات تستعمل ثَم ومن الظاهريات؛ بذلك تقتيض كما
كثريًا يُفضله ال ما وهو ما، الخالصملوضوع الذاتي الوجود الذاتية املثالية أكدت فإذا منها،

.Ibid., pp. 588–721 82

.Santification التقديس .Ibid., pp. 721–46 83

.Ex. Phéno., pp. 480–2 84

.Ortega: op. cit., pp. 5-6 85

.Ibid., p. 91 86
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يف للموضوع واملوضوعي املثايل الوجود إلثبات الظاهريات تستعمل العقائدي، الالهوت
تاريخ يف كتيار فقط الوجدانية أو الرتنسندنتالية الظاهريات تُذَكر وأحيانًا الوقت.87 نفس
باقي مع الدين يف كفلسفة تُذَكر كما للحدس،88 التاريخية املصادر عن البحث يف الفلسفة
هو ملا وصفها ترشيعية، تقنينية ظاهريات أساًسا الدين وظاهريات األخرى.89 الفلسفات
تكوين عن البحث التاريخي، النقد يف يكون. أن ينبغي ملا وصف الوقت نفس يف هو كائن
األوىل النص يف والبحث املايض، يف حدث فيما بحث الوقت نفس يف هو املقدسة النصوص
األدبية، األشكال تاريخ منهج ذلك عىل والدليل النصوص، باقي نُسجت عليه الذي األصيل
شديد بإهمال بُنيت التي للعقائد تفنيد الوقت نفس يف النصهو تفسري النظري، الفهم ويف
يكون العميل التحقيق أجل ومن يكون، أن ينبغي كان ما تفسري أي اللغوي؛ االشتباه ملبادئ
للعقائد إدانة الوقت نفس يف للعالم، مثايل كنظام الوحي معطى تحقق مرشوع وصف

ذاتها.90 يف غايات وكأنها تفهم التي
تقوم نفسها الرتنسندنتالية الظاهريات ألن مؤسسات إىل الدين ظاهريات تحتاج وال
عميق ديني حدس أساًسا ألنها للدين؛ الروحي املعنى ينقصها وال الحدس، يف نظرية عىل
والفلسفية واملنطقية الرياضية مراحلها من وبالرغم الظاهريات، تأويل يف ذلك ظهر كما
أنها من بالرغم ألنها تجريبية؛ املسماة النظريات مع الظاهريات تُصنَّف وال والحضارية،
املثالية ُصنفت وقد مستقل.91 مثايل كموضوع ماهيتها إدراك تريد فإنها بالتجربة تبدأ
النظري.92 الرشح عنوان تحت املعارصة الفلسفات يف الدين نشوء ملحق يف الظاهراتية
العلوم يف الرشح يتطلب كما للتجربة، فهم هي بل نظريٍّا رشًحا ليست الظاهراتية واملثالية
نظريٍّا، منهًجا الفهم يقتيض حني يف الطبيعة، علوم إىل ينتمي نشوئيٍّا منهًجا اإلنسانية
تصنيف تم كما اإلنسانية، العلوم أي الروح؛ علوم إىل ينتمي الظاهرياتي. املنهج ونموذجه

.Ibid., p. 189 87

.Ibid., pp. 459–60 88

.Formegeschichte األدبية األشكال تاريخ .Judicatoire ترشيعية تقنينية، .Ibid., pp. 702–4 89

.Amphibologie االشتباه
.Ibid., pp. 100–02 90

.Ibid., p. 102 91

.Ibid., pp. 702–5 92
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تحت الظاهريات تُصنف وهكذا شارح! كتأمل الوضعية الحتمية مع الظاهراتية املثالية
يف أخرى، خمس نظريات من تتكوَّن نظرية كفرع وتُعترب الظاهريات! تعارضها نظرية

النظرية. نظرية ألنها الفلسفية؛ النظريات لكل األسايس العلم هي الظاهريات أن حني
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التصور1 فلسفة ثانًيا:

التوسط، عىل القائمة الدين فلسفة من كثافة وأكثر أحدث التصور عىل القائمة الدين فلسفة
والدين، للفلسفة مسبق تحديد ونقص املناهج، تصنيف يف االتساق بعدم أيًضا وتتسم

الظاهرياتي.2 املنهج نقد يف حتى الواضح الوعظي والهدف

واالتجاه3 والنظرية املنهج بني الخلط (1)

ومنهج الفهم، ومنهج التوقع، ومنهج املجابهة، منهج التفسري، منهج املحصاة؛ واملناهج
التفسري فمنهج الدين؛ يف تطبيقها تم فلسفية نظريات بل بحث، مناهج ليست الفصل،
والنفيس البيولوجي التفسري يف يظهر طبيعي مسبق حكم عىل قائمة فلسفية نظرية
الفلسفية النظريات أما علِّية.4 اتجاهات النظريات وكل للدين، واالقتصادي واالجتماعي
الحد إىل مدها مع لداللته فهم بل للدين، تفسريات اإلطالق عىل فليست والواحدية للحلول
نظرية املنهج يكن لم وإن مثايل، تيار الفهم أن حني يف مادي اتجاه التفسري األقىص.5
تؤدي أن يمكن الخطوات من بمجموعة وعيًا املنهج أصبح اتجاًها، أيًضا يكون ال فإنه

.Ex. Phéno., pp. 482–543 1

.Ibid., p. 482 2

.Ibid., pp. 482-3 3

ذلك. عىل مثل الدينية» للحياة البدائية «الصور يف دوركايم وتفسريات 4

دوركايم. يمثله الذي التيار نفس من ليست برنشفيج أو هيجل عند الدين» «فلسفة فإن ثَم ومن 5

.Demarches الخطوات
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بسيًطا توجًها إال ليس االتجاه ذاتها. الحقيقة أنها تدعي النظرية أن حني يف الحقيقة، إىل
العلوم من اتجاهات أو نظريات الدين فلسفة يف املحصاة املناهج فكل مكتملة؛ نظرية يف
االتجاه أو النظرية أما للتطبيق، قواعد وللمنهج عرص، كل يف صياغتها تمت كما اإلنسانية

فال.6

املناهج7 تصنيف يف االتساق عدم (2)

عن الكشف يتم لم األوروبية الحضارة يف والدين للفلسفة مسبق تحديد غياب وبسبب
ومنهج مجابهة، ومنهج تفسري، منهج إىل املناهج تصنيف فإن ثَم ومن الثالثة؛ األنواع هذه
مستعار نشوئي منهج التفسري ومنهج متسًقا، ليس فصل منهج أو فهم ومنهج توقع،
اإلنسانية، العلوم من أيًضا ومستعار املقابل املنهج هو الفهم ومنهج اإلنسانية، العلوم من
ليس املجابهة ومنهج األول. عىل فعل رد والثاني متعارضان، منهجان والفهم والتفسري
يف تصورها يتم كما والعقل اإليمان بني والفلسفة، الدين بني العالقة مشكلة هو بل منهًجا
للدين الفلسفة تربير بينهما، متبادل كتربير الدين فلسفة أي األول؛ النوع من الدين فلسفة
يف الديني املعطى تحول الواقع يف هو االستباق أو التوقع ومنهج للفلسفة.8 الدين وتربير
الدين يف واحد لجانب التحول لهذا واحدة صورة وهي قبيل، إىل الحديثة العصور مطلع
للبحث منهج هو الفصل منهج وأخريًا كنقل، ثم كتحول الدين فلسفة وهو الثاني، للنوع

كبحث. الدين فلسفة وهو الثالث، النوع من الدين فلسفة إىل ينتمي
ومن القصد.9 وحدة وجود دون مناهج عدة إىل الواحدة الدين فلسفة ُقسمت وهكذا
الدين فلسفة والبحث. والنقل، التربير، الدين: لفلسفة الثالثة األنواع بني التمييز السهل

لهورسل. «األفكار» يف الثالث القواعد أو لديكارت، املنهج» يف «مقال األربع القواعد مثل وذلك 6

.Ex. Phéno., pp. 483–6 7

العصور يف وبلوندل الوسيط، العرص يف بونافنتورا والقديس األكويني توما القديس ذلك ويمثل 8

تحول .Anticipation االستباق التوقع، Damery: Critique et Religion, pp. 82–112 الحديثة
.Transposition نقل .Metamorphose

عىل القائم التوقع ملنهج وكُمنارص ثنائي، افرتاض عىل القائم املجابهة ملنهج كُمنارص بلوندل اعتُرب 9
بالفلسفة الدين تربير أي األول؛ النوع من الدين فلسفة ممثِّيل بني من بلوندل أن والواقع الصوري، الخداع

.Ibid., pp. 99–112, 128–37
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للعرض، ومفاهيم للعمل، أداة إال ليست فيها الفلسفة الكربى، الالهوتية األنساق هي كتربير
مثل عىل فلسفية دراسة وكل بذاته، قائًما مستقالٍّ علًما اإلطالق عىل وليست للتعبري. ولغة
الدين فلسفة أن حني يف الخارجي،10 والغطاء املظهر إال تأخذ ال للدين الفلسفة هذه
نفسه الفلسفي واملذهب الدين، عىل نفسه املذهب بمد الفلسفية للمذاهب تغطية هي كنقل
أي الفلسفة استعملت ثم فلسفة، إىل الدين تحول فقد الديني، للمعطى واحد لجانب تحول
األوىل من خليًطا كبحث الدين فلسفة تأتي وأخريًا للدين.11 مبارش كأساس املتحول الدين
فلسفة تستِطع لم لذلك والدين؛ الفلسفة بني مسبًقا العالقة تحديد يتم لم ألنه والثانية؛
فلسفة تكن ولم الفصل، منهج اختيارها من بالرغم املختلفة أنواعها بني التمييز الدين
املذاهب توَّجت التي الدين فلسفة مستوى نفس عىل العقائدي، الالهوت صورة يف الدين
الثاني، والنوع األول النوع للدين، الفلسفتان وهاتان الحديثة، العصور يف الكربى الفلسفية

الباحثني.12 عند الدين فلسفة أي الثالث؛ النوع مستوى نفس عىل ليستا
الحكم يوجد فال التصنيف، مقاييس يف املناهج تصنيف يف االتساق عدم أيًضا ويظهر
هذا إليها يُعزى التي الفلسفية االتجاهات كل يف التفسري أساسمنهج وهو الطبيعي، املسبق
واالجتماعية والنفسية البيولوجية التفسريات يف العيلِّ االتجاه يف فقط يوجد املسبق، الحكم
الحلويل، االتجاه يف يوجد وال الطبيعة، علوم يف ويوجد الدينية،13 للظاهرة واالقتصادية
الواقع يف االتجاهني هذين أن كما املثالية، إىل االتجاهان ينتمي بل الواحدي، االتجاه يف وال
نسبيٍّا الغرضالوعظي املوضوعية املقاييس بوضوٍح وتبني املثالية.14 هي واحد، اتجاه هما
عىل التوقع منهج يقوم كما طبيعي، مسبق حكم عىل التفسري منهج ويقوم التصنيف، من
حكًما ليس بسيط، ثنائي افرتاض عىل املجابهة منهج يقوم ذلك، مقابل ويف صوري. خداع

الخالص. العقل بنقد القيام أوغسطني القديس أو األكويني توما القديس يستِطع لم لذلك 10
العقل و«نقد للعقل الخالص» العقل «نقد إىل النقدية الفلسفة يف والعقل» «اإليمان تحول ثَم ومن 11

يف للدين مبارش لتأويل مبارش كأساس للدين، تحول وهو الخلقي، القانون استُعمل ثم لإليمان، العميل»
وحده». العقل حدود يف «الدين

وهو الصوري. الخداع عىل القائم التوقع منهج يف الدين لفلسفة الثالثة األنواع بني الخلط هذا ويوجد 12

األول). (النوع وبلوندل الثاني)، (النوع وكانط الثالث)، (النوع أورتيجا الوقت نفس يف يضم منهج
فرويد. عند النفسية أو ماركس، عند االقتصادية أو دوركايم، عند االجتماعية املدرسة مثل 13

.Immanentiste الحلويل .Moniste الواحدي وأالن. وبرنشفيج هيجل، مثل 14
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النوع من الدين فلسفة توجد االفرتاض هذا وتحت افرتاض. مجرد بل خداًعا وال مسبًقا
الوصف عىل ببساطة الفهم منهج يقوم أخرى، ناحية ومن كتربير. الدين فلسفة أي األول؛
فلسفة تزعم الذي العلم ألنه كافرتاض؛ أو كخداع مسبق، كحكم تسميته دون الظاهرياتي
التحليل عىل القائم الفصل منهج أن والحقيقة واآلخر. الحني بني إليه االنتساب الدين
الدين. فلسفة عليه تقوم الذي املنهج ألنه خداع؛ افرتاضأو أي عىل يقوم ال النقدي النظري
كامل؛ غري أيًضا ولكنه ومختلط، متجانس غري فقط ليس البحث مناهج وتصنيف
أنه مع اإلطالق، عىل الدينية البحوث يف طويل باع له الذي التاريخي املنهج يذكر فلم
مادتها تنهل الدين فلسفة ألن أهميته تُدرك لم خطورة، واألعظم استعماًال األكثر املنهج
األوىل املادة يعطي مصدًرا التاريخ يكون أن طبيعيٍّا وكان التاريخية، الدوجماطيقية من
النظريات مقارعة تمت كما مقارعته، دون التاريخي املنهج عىل الصمت تم لذلك للبحث؛
املطبق املنهج هو ليس هنا املقصود التاريخي واملنهج مناهج. وكأنها للحلول الفلسفة
الالهوت يف املطبق املنهج هو بل التحديثية، االتجاهات أساس وهو التاريخي، النقد يف
نتيجة هنا املقصود التاريخي املنهج تقليدية، األكثر االتجاهات أساس وهو العقائدي،
العقائدي.15 الالهوت تاريخانية فقط يعني العقائد، هي وكأنها التاريخية الحوادث اعتبار

االتجاهات16 تصنيف يف االشتباه (3)

التيارات تصنيف يف اشتباه أيًضا يوجد بل املناهج، تصنيف يف اتساق عدم فقط يوجد وال
فقط نشوئيٍّا منهًجا كان إذا طبيعي مسبق حكم عىل التفسري منهج يقوم إذ منهج؛ كل داخل
ألن للدين؛ شامًال تفسريًا يعطي ألنه رفضه يتم ولم النظري، الفهم منهج يقابله أن دون
يكون الطبيعي االتجاه ويف الطبيعية، النزعة عىل يقوم ألنه بل شامل، تفسري نفسه الدين
الطبيعية النزعة يف رضوريٍّا، املفتوحة الطبيعية والنزعة املغلقة الطبيعية النزعة بني التمييز
تتضمن التي ذاتها الطبيعة يتناقضمع ما وهو ضمنية، بقوانني محكومة الطبيعة املغلقة
تقبل حني يف املوجودات، وفردية التنبؤ عىل القدرة وعدم واالنقطاعات والطفرات القفزات
والقدرة وانقطاع، وتواصل حتمية، وال حتمية من الطبيعة تقدمه ما كل املفتوحة الطبيعة

.Historicisme تاريخانية 15
.Ambiguité االشتباه .Ex. Phéno., pp. 486–8 16
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الالهوت، يف الشائعة املصطلحات وباستعمال والفردية. والعمومية وعدمها، التنبؤ عىل
تمييز هناك الحلول، ويف املفتوحة. الطبيعة يف والفضل الطبيعة وجود من التحقق يمكن
اللغة من لفظني باستعمال املادي، والحلول املثايل الحلول الحلول، من نوعني بني رضوري
تمثل، مجرد الواقعة أن حني يف الفكرة يربز املثالية الفلسفة يف والحلول الشعبية، الفلسفية
املادية، الفلسفة يف الحلول يف أنه حني يف الفكر،17 هو واحد لواقع إثبات املثالية يف الحلول
وهو واحًدا واقًعا وتثبت إحساس، مجرد والفكرة الواقعة. تربز املغلقة، الطبيعية النزعة أي
املعنى للحلول، األول باملعنى حالة ظاهرة الظاهرياتي باملنهج الدينية والظاهرة املادة.18
مثاليٍّا، حاالٍّ اتجاًها يكون أن الفهم، منهج مع متكامًال التفسري، منهج ويستطيع املثايل.
تتضمن الحلول ومثل الخالدة، املاهيات أي املفارقة فيها تظهر حلول فلسفة والظاهريات
الفلسفة نفس باستعمال مادية، وواحدية مثالية واحدية متميزين، نوعني أيًضا الواحدية
كذروة أو كأساس واحًدا ً مبدأ تضع املثايل، الحلول واحدية هي املثالية الواحدية الشعبية؛
هو واحًدا ً مبدأ املادية الواحدية تفرتض حني يف الروح، أو املطلق املبدأ هذا ويُسمى الفكر،
الدينية الظاهرة تفسري ويمكن الشعور، تحت ما أو املجتمع أو املادة ويُسمى الفكر، مصدر
يف متعددة علل توجد كما اإللهية، الوحدة عليها تعتمد التي املثالية الواحدية يف وفهمها
يفرتض بل مادية، بعلة للظاهرة تفسريًا ليس الدقيق باملعنى العيلِّ واالتجاه ، العيلِّ االتجاه
العلة هي املادية العلة ليست ذلك ومع بنفسها، نفسها تفرس مادية ظاهرة الظاهرة أن
الفاعلة والعلة الصورية العلة املادية العلة بجوار توجد قديمة نظرية وباستعمال الوحيدة،
العلل عىل يقوم قد ولكن املادية، العلة عىل فقط يقوم ال العيل فاالتجاه الغائية؛ والعلة
املادية، بالعلة الدينية الظاهرة تُفرسَّ لم فإذا الغائية، أو الفاعلة أو الصورية األخرى؛ الثالثة
والفاعلية الغائية، بالعلة أو الفاعلة بالعلة فهمها يمكن الدقيق، باملعنى العيل االتجاه وهو
معنى تطابق أو الوحي لنص التاريخية الصحة أيًضا تعني التي الحقيقة معاني أحد
اإلنساني العمل فهم عىل تساعد أن أيًضا الغائية وتستطيع اليومية، الخربة مع النص

للعالم. مثايل كنظام املعطى الوحي بتحقيق

.Alain وآالن وبرنشفيج هيجل عند املثايل الحلول 17
وفرويد. ودوركايم ماركس عند املادي الحلول 18
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الدين19 فلسفة يف الثالثة األنواع بني التمييز نقص (4)

من الدين فلسفة يف والفلسفة الدين بني العالقة مشكلة بل منهًجا، ليس املواجهة ومنهج
الحكم عىل القائم التفسري منهج تقسيم أمكن وإذ كتربير. الدين فلسفة أي األول؛ النوع
هو ألنه متسق؛ تقسيم أي عىل عيصٌّ املجابهة منهج فإن اتجاهات، إىل الطبيعي املسبق
يقوم الذي الثنائي االفرتاض يف ذلك ويتضح بالفلسفة. الدين لعالقة القديمة املشكلة
املسبق التحديد عدم هو الدين فلسفة يف األسايس الخطأ كان وإذا املجابهة، منهج عليه
الدين تربير الدين؛ فلسفة يف الثالثة األنواع رؤية عدم وبالتايل والدين؛ الفلسفة بني للعالقة
هو كما الفلسفة إىل ونقله الدين وتحول املدرسية،20 الفلسفة يف الحال هو كما بالفلسفة
العرص يف الحال هو كما للدين، فلسفة عن والبحث الحديثة العصور بدايات يف الحال
عىل القائم املجابهة منهج تأسيس تم إذا النقص هذا سد باإلمكان كان فإنه الحارض،
الثالثة االتجاهات أن هو الدهشَة يثري وما رصني. تاريخي أساس عىل الثنائي االفرتاض
واكتشاف التفسريي النقل لعبة املدرسية، الفلسفة يف والعقل اإليمان املجابهة: منهج يف
الثالثة األنواع نفسها هي العمل،21 لفلسفة املزدوج واالتجاه لإليمان، العقلية املتطلبات
للدين. فلسفة عن والبحث الفلسفة، إىل الدين ونقل بالفلسفة، الدين تربير الدين: لفلسفة
األول اتجاهات؛ عدة بني والفلسفة الدين بني باالختالف يعرتف املجابهة منهج أن والواقع
كماله؛22 إىل إرجاعه عىل قادر وحده اإليمان وأن العقل، أفسدت األصلية الخطيئة بأن يُقر
إسقاط وهو للدين، مقنًعا تربيًرا إال ليس الواقع يف املوقف وهذا العقل، يصحح فاإليمان
أفعاله عن بمفرده مسئول وهو األصلية، الرباءة عىل واإلنسان العقل. عمل بالفلسفة اإليمان
فإن ونقصها؛ اإلرادة، ضعف الضعف، أما وثابتة، يقينية والبداهة سليم، عقله املكتسبة،
اإلنسان. بها يُتهم أوىل خطيئة إىل وليس املعرفة إىل وليس الوجود إىل ينتمي ذلك كل
كشعاع ويُستخدم املعرفة، يف القبيل بدور اإليمان، مصدر الوحي، معطى يقوم أن ويمكن
إىل الشعور مضمون من آخر شعاًعا ويقابل اإلدراك، يف مادته إىل الشعور صورة من

.Ex. Phéno., pp. 488–91 19

األكويني. توما والقديس بونافنتورا القديس عند وذلك 20

بلوندل. عند وهذا 21

.Saine سليم .Restaurer يصحح بونافنتورا. القديس فكر هو وهذا 22
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بعدان وكالهما الذات، إىل املوضوع من والثاني املوضوع، إىل الذات من األول صورته.23
اليومية، الحياة خربات عىل القائم النظري التحليل بدور العقل ويقوم القصدي، للشعور
ملعطى القبلية البنية بها ترتبط التي الثالثة امليادين هذه والواقع والعقل اإليمان ن ويكوِّ
إال ليس باإليمان العقل بناء إعادة فإن ثَم ومن والواقع؛ والعقل الوحي وهي الوحي،
خطٍّا املجابهة منهج يضع املدريس، العرص يف سائًدا كان ما وهو بالعقل، لإليمان تربيًرا
يصبح بحيث مقدًسا علًما الالهوت ويُعترب والعقل، اإليمان بني والفلسفة، الدين بني فاصًال
الصوري املنظور من الوحي ملعطيات طبًقا يشء، كل عىل الالهوت يحكم ذاته، الدين هو
هذه للعقل،24 الصوري املنظور من ذاتها يف األشياء عىل الفلسفة تحكم حني يف لإليمان،
وتخصيصموضوع الدين، لتربير مقصودة ثنائيٌة الدقة وجه عىل هي املجابهة يف الطريقة
فلسفة إىل املجابهة نظريات وتنتمي ومنهجها، الفلسفة موضوع عن مختلفني له ومنهج

بالفلسفة. الدين تربير أي األول؛ النوع من الدين
جوانب بعض تحول هي لإليمان العقلية املضامني واكتشاف التربيري النقل ولعبة
الكوجيتو، أليس الدينية. اإلشكاالت مجموع إىل ومده الجانب هذا نقل ثم الفلسفة، إىل الدين
أن قيمة «ما عبارة أو الجبل؟ عىل للموعظة تحوًال بديهية، أوىل كواقعة بالذات الوعي أي
الجانب وهو الدين، جوانب أحد تحول هو هذا نفسه؟» ويخرس العالم اإلنسان يكسب
أن قبل اإللهية املفارقة إىل طريًقا ذلك بعد الكوجيتو يصبح ثم الفلسفة، إىل الداخيل،
لجزء األول التحول هذا من ابتداءً كله الدين نُقل ثَم ومن العالم؛ خلق إىل طريًقا يكون
والبعدي القبيل النقدية، الفلسفة ويف وإنسانيٍّا.25 شامًال عقليٍّا فلسفيٍّا علًما أصبح ثم منه،
ما هو اإليمان عقيل، نحو عىل وفهمها والعقل اإليمان الديني، املعطى جوانب ألحد تحوَّل
باعتباره كله الدين نقل التحول هذا من وابتداءً بعد. من يعطي ما والعقل قبل، من يعطي
أخالقي قانون إىل اإليمان تحول وبعد النظرية.26 املعرفة لفلسفة بالنسبة عملية أخالًقا

الشعور مضمون من شعاع .Rayon noético-noêmatique مضمونه إىل الشعور صورة من شعاع 23

.Rayon noêmatico-noétique صورته إىل
األكويني. توما القديس فلسفة هذه 24

والنقل. التحول العمليتني؛ هاتني «ديكارت» تأمالت تحتوي 25
وعالقة العقل. Architéchtonique معمار أساس هو الخالص العقل مثل الخالص» العقل «نقد يف 26

أخالق) إىل تحول أن (بعد الدين عالقة مثل النظري» العقل «نقد مع عالقته يف العميل» العقل «نقد
بالفلسفة.
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الخري وانتصار بينهما، والرصاع اإلنسان، يف والرش الخري مبدأَي كحضور كله الدين نقل
عقيدة وهي تاريخية، عقيدة تحول الجدل املطلقة، املثالية ويف عليه.27 وسيطرته الرش عىل
الدين نفي وتم مطلقة. كمعرفة الثالثي الجدل هذا طريق عن كله الدين نقل ثم التثليث،
ثم االبن ثم األب ملكوت يف هذا ق تحقَّ وقد يتجىل، كدين أو مطلق كدين إثباته ثم الطبيعي
ثنائية إىل والعقل اإليمان ملشكلة تحول هي أيًضا الحدس فلسفة وأخريًا، القدس.28 الروح
الحدس مهمة فتلك املدريس، العرص يف العقل يتجاوز الوحي كان وإذا والعقل،29 الحدس
يف السؤال نفس قبُل من حولت قد النقدية الفلسفة كانت وإذا الحيوي. الدافع فلسفة يف
يف األعىل املثل كان وإذا الواقع. يف السؤال نفس تنقل الخلق فلسفة فإن عقلية، صورة
يف جذورها لها كان الروحية الطاقة فلسفة فإن الفيزيقا، أو الرياضيات النقدية الفلسفة

الحياة. علوم خاصًة الطبيعية العلوم
الفلسفة عن املستقل مظهرها من بالرغم العمل، فلسفة يف املزدوج االتجاه وكان
مستقلة فلسفة وجود أن فالواقع بالفلسفة.30 للدين تربير مجرد الدين، فلسفة أو املدرسية
النقد يتعامل ثَم ومن الديني؛ املوضوع نقد من ابتداءً ممكن أمٌر املسيحية من ابتداءً
تحديد عن البحث أجل من الحلول منهج اختري وقد الديني، املعطى أرضية عىل الفلسفي
إىل خطوة إال الحلول يكن لم والواقع مثايل، مستًوى عىل العمل تحقق رشوط سلسلة
فيه يظهر الوعي يف «تجويًفا» إال العمل يكن لم مسبًقا، املفرتضة املفارقة إلثبات الوراء
يفوق ملا تجلٍّ أول الطبيعي كان وباختصار يعمل. وهو الفضل إال الحرية تكن ولم هللا،
صحيح املسيحي. للدين الرفيع التقريظ من نوًعا العمل فلسفة تتعدى ال ثَم ومن الطبيعة؛
عن يبحث ولكنه والعقل، اإليمان بني والفلسفة، الدين بني بسيطة بمجابهة يسمح ال أنه
األول النوع من الدين فلسفة وتأخذ للعمل. املباطن التحليل بمساعدة ذاته الديني املوضوع
كبحث. الدين فلسفة أي الثالث؛ النوع من للدين فلسفة إىل بنقلها بالفلسفة للدين كتربير
كبحث أي الثالث؛ النوع من دين فلسفة إىل انتهى الذي والنقد التفكري منهج استمد وهكذا

العمل. فلسفة من

العقل». حدود يف «الدين معنى هو وهذا 27

الشاب. لهيجل الالهوتي التفسري هو هيجل لفلسفة الوحيد التفسري فإن ثَم ومن 28

برجسون. فلسفة هذه 29

.H. Duméry: op. cit., pp. 99–112 30
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والدين31 الفلسفة بني للعالقة مسبق تحديد رضورة (5)

يف والدين الفلسفة بني العالقة تحديد أوًال الرضوري من فإنه الدين فلسفة صياغة وقبل
ما فإذا بوضوح؛ بينهما العالقة تحدد لم اآلن وحتى الدين فلسفة ويف والتاريخ، الفكر
العالقة مثل األخرى، املسائل من عديد يتضح األبد، وإىل واحدة مرة العالقة هذه تحددت

العلم. نشأة أيًضا تتضح كما والدين، اإلنسانية العلوم وكل واألخالق الجمال بني
إىل الدين نقل إال ليست فالفلسفة والفلسفة؛ الدين بني الجدل إىل الدين فلسفة تخضع
والظاهريات كاملة، عقلية إنارًة إنارته أجل من الدين استعادة ثم الخالص العقيل املستوى
املعارضة املظاهر من بالرغم بدايتها يف عميق ديني حدس فهي لذلك؛ نموذج نفسها
تشهد كما النهاية يف الدينية الظاهرة تستعيد ثم املنطقية، الرياضية ملصادرها بالنسبة
لم إن والدين الفلسفة بني تجاور مجرد الدين فلسفة وتصبح املخطوطات،32 ذلك عىل
فلسفة موضوعات وهي واملخططات، املقوالت بوضوح وتبني أوًال، بينهما العالقة تتحدد
الفلسفية، التصورات هي واملخططات العامة، التصورات هي املقوالت التجاور، هذا الدين،
واحد إشكال اكتشاف لتمَّ الدين فلسفة يف والدين الفلسفة بني مسبًقا العالقة تحديد تم لو
واحد، يشء أيًضا والنفس والذات واحد، يشء واملفارقة املطلق مختلفتني. بلغتني عنه يُعرب
املستوى عىل املقولة مستواها، لها لغة وكل إلخ، … متشابهان للعادة والخارق والفضل
والفلسفة الدين بني العالقة ألن ونظًرا اإلنساني، املستوى عىل املخطط أن حني يف اإللهي
اللغتني اختالف رؤية دون واملخططات املقوالت تجاورت أوًال، قبل من تحديدها يتم لم
املعطى عىل الدين فلسفة يف التعرف تم ولو مختلفني، مستويني عىل واحد يشء عن للتعبري
تم ولو والعلم،33 الدين فلسفة بني العالقة إدراك ألمكن الحضاري» «الجهاز يف الديني
واختالف إشكالهما، وحدة باكتشاف ذلك لسمح والدين الفلسفة بني للعالقة مسبق تحديد
الدين بني األبد وإىل واحدة مرة العالقة وتحديد العلم، إدماج وألمكن ومستوييهما، لغتهما

.Ex. Phéno., pp. 491–7 31

Ostereicher: Sept انظر الجديد. العهد خاصًة للدين هورسل أعطاها التي باألهمية يتعلق فيما 32

يف محاوالت الثاني: الباب سابًقا، أيًضا انظر .Philosophes Juifs devant le Christ, pp. 95–166
االتجاه (ج) ديني، كاتجاه الظاهريات (٦) الظاهريات، تأويل الثالث: الفصل والتأويل، والفهم التكوين

الضمني. الديني
.Duméry: op. cit., pp. 50–62 33
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وتطورها األوروبية الحضارة بنية برؤية املطاف نهاية يف يسمح مما والعلم؛ والفلسفة
ونقل كتربير الدين، لفلسفة الثالثة األنواع بني التمييز هذا غياب عن نتج أنه والواقع كلها،
عىل القائم الذوق منهج يف ذلك حدث وكما املستوى، نفس عىل الثالثة األنواع وضع وبحث
من كان اإلطالق، عىل صوريٍّا خداًعا ليس قبيل كمعًطى اإليمان واعتبار الصوري، الخداع
عرص يف الخري مبدأ إىل كليًة نقلها ثم ة، الخريِّ لإلرادة عملية أخالق إىل الدين تحول الطبيعي
دراسته تمت قد عملية كأخالق الدين وكان فيه، واألحكام اليقني نموذج الرياضيات كانت
يمكن وال الثنائي، االفرتاض عىل القائم املجابهة منهج يف النقل لعبة يف حق وعن قبل، من
«الدين الصوري. الخداع عىل القائم التوقع منهج يف ثانية مرة جديد من وتصنيفه دراسته
فلسفة، إىل الدين ونقل التحول أي الثاني؛ النوع من دين فلسفة وحده» العقل حدود يف
وبفلسفة املنقول، الدين وهو باألخالق، املتوجة الكربى الفلسفية املذاهب سمة هذه وكانت
الوضعي،35 للدين القبلية الرشوط وال للمقدس،34 الرتنسندنتايل التحليل وليس الدين. يف

الدين.36 يف بفلسفة ج متوَّ فلسفي مذهب للثاني أو لألول فليس نقل؛ ألعاب
يف هي للمقدس» الرتنسندنتايل «التحليل املسماة الدين فلسفة أخرى، ناحية ومن
الواقع يف هي اإلطالق،37 عىل الصوري الخداع عىل قائمة تكون أن دون التوقع منهج الواقع
الشخص، وتوسط الفعل، وتوسط املعرفة توسط بعد رفيع، توسط والوحي توسط، فلسفة
النقدي، النظري التحليل منهج نتيجة الدين فلسفة نوع نفس من هي الكنيسة. وتوسط
مستوى نفس عىل ليسا ولكنهما رفيع، كوعظ الدين يف جديدان تفكريان والفلسفتان
التوسط فلسفة أن عن فضًال النقدية. الفلسفة ونتيجة النقل، لعبة نتيجة الدين فلسفة
يف و«الدين النقدية، الفلسفة يف الحال هو كما فلسفي ملذهب تتويًجا وال مذهبًا ليست
الدين بفلسفة تلحق ولكن البحث، الثالث، النوع من دين فلسفة هي وحده» العقل حدود

ومسترت.38 ضمني تربير املرة هذه ولكن التربير، وهو األول، النوع من

أورتيجا. عند املفرتض االتجاه هو وهذا 34

بلوندل. إىل املنسوبة النظرية وهي 35

.Duméry: op. cit., pp. 123–28 36

.Ibid., pp. 118–23 أورتيجا عند الدين فلسفة هي هذه 37

وهو النوع، نفس إىل ينتميان فإنهما وأورتيجا، ديميرتي عند الدين فلسفة بني االختالف من بالرغم 38

والتحلييل. التأميل مظهرهما من بالرغم التربير عىل يقومان ألنهما للصواب؛ املجانب البحث
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التوقع؛ منهج إىل الوضعي للدين القبلية الرشوط عن تبحث التي الدين فلسفة وتنتمي
خداع عىل تقوم ال ذلك ومع للعادة،39 الخارق مثل قطعية بافرتاضات قبل من تبدأ ألنها
مستوى نفس عىل وليست العمل، رشوط يف عياني بحث هي العكس، عىل بل صوري،
فلسفيٍّا مذهبًا ن تكوِّ ال ألنها الخرية؛ اإلرادة مبدأ إىل ومنقول عملية أخالق إىل املتحول الدين
نفس من ليست ولكنها املذهب، بمعنى فلسفة العمل فلسفة اعتبار يمكن لهن تتويًجا وال
الرشوط يف بحث أي يوجد ال والواقع، الحديثة. العصور بدايات يف الفلسفية املذاهب نوع
األول، النوع من فلسفة هي قبل، من افرتاضه تم يشء كل ألن الوضعي؛ للدين القبلية
نفس تحليل تم فقد صحيح؛ هذا بالفلسفة، الدين تربر التي املدرسية الفلسفة إىل وترجع
فلسفة عنه نتجت الذي املنهج وهو الثنائي، االفرتاض عىل القائم املجابهة منهج يف الفلسفة

التربير. وهو األول، النوع من الدين
فلسفة يف الحايل الخلط يرجع إذ رضوري؛ الدين فلسفة من عديدة أنواع بني والتمييز
اكتماًال دائًما الحديثة العصور يف الدين فلسفة كانت أوًال: التمييز. هذا نقص إىل الدين
الفلسفية املذاهب يف الدين فلسفة بالدين.40 مذهب كل تتويج تم فقد الفلسفية؛ للمذاهب
كانت حيث الدين فلسفة استخدمت ثانيًا: نفسه. باملذهب االرتباط أشد مرتبطٌة الكربى
إرساء فقط الهدف كان للدين، كوعاء القديمة الفلسفة هي العرصاملدريسدائًما يف الفلسفة
الدقيق.41 باملعنى فلسفة تكون أن دون قرشة مجرد هي مالئمة، األكثر الجانب عىل العقيدة
الفلسفة بني للعالقة مسبق تحديد كل عنها ويغيب الباحثني،42 عند الدين فلسفة ثالثًا:
الفلسفة، نحو التحليل يميل أحيانًا الكامل. الرتدد من حالة يف تحليل كل ويرتك والدين،
إصالح مشكلة نفسها هي والدين الفلسفة مشكلة ليست فمثًال الدين؛ نحو أخرى وأحيانًا
طريق عن الفلسفة إصالح مشكلة أيًضا وليست الظاهريات، طريق عن الدين فلسفة
فهم هي تاريخ. وكل عقيدة، وكل خلط، كل عن بعيًدا للدين فهم الدين فلسفة الفلسفة.

.Duméry: op. cit., pp. 128–34 بلوندل إىل املنسوبة الفلسفة هي 39

فلسفة يف دروس هيجل، وحده. العقل حدود يف الدين كانط، والرابع. الثالث «التأمالت» ديكارت، 40

الدينية. الخربة أنواع جيمس، وليم والدين. األخالق منبعا برجسون، الدين.
العرص يف فيلسوفني أكرب وهما أوغسطني، والقديس األكويني توما القديس فلسفة إنه عنه يقال ما وهو 41

الوسيط.
والثاني). األول (الجزءان؛ الدين فلسفة ديميرتي، 42

معارصتني. شخصيتني أهم وهما والثاني). األول (الجزءان الدين فلسفة أورتيجا،
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الحديثة،43 العصور يف توجد التي هي باألصالة الدين فلسفة لذلك للدين؛ وإنساني شامل
فلسفة باسم صياغته تتم جديد الهوت لكل تصحيح هو الدين فلسفة إصالح أن حني يف
صورة يف الدينية املفاهيم بعض تحول يف استمرار هو بالفلسفة الفلسفة ونقد الدين،44
يف مرة مرتني؛ دينية، مشكلة وهي والعقل، اإليمان مشكلة تحولت مثًال خالصة. عقلية
مشكلة وهي علمية صورة يف أخرى ومرًة والعقل، الحدس مشكلة وهي فلسفية صورة
كما املشكلة وظلت والتجربة، االفرتاض أو والتحقق، الفرض مشكلة أو والبعدي، القبيل
واآلخر قبل، من معًطى واحد اإلنسانية؛ للمعرفة مصدرين وجود رضورة وهي عليه، هي
يف مرة مرتني؛ أيًضا والزمنى الروحي مشكلة تحولت كما ذاته. اإلنساني بالنشاط مكتَسب
والواقعة. القانون وهي علمية صورة يف أخرى ومرة والواقع، املثال وهي فلسفية صورة
بلغتني مختلفة مستويات ثالثة عىل معروضة والواقع الفكر بوحدة هنا األمر ويتعلق
كمشكلة مرة مرتني؛ والفداء التجسد الدينيان؛ املوضوعان تحول كما أيًضا، مختلفتني
مشكلة علمية، كمشكلة ثانية ومرة والصعود، النزول أو واإلياب الذهاب مشكلة فلسفية،
بلغتني عنها ًا وُمعربَّ مستويني، عىل معروضة املشكلة نفس وهي واالستقراء، االستنباط
فلسفية األوىل مرتني؛ والبعث، الخلق الدينيتان، املشكلتان أيًضا تحولت كما مختلفتني.
وهي علمية والثانية ما، مرشوع وتحقيق الفني الخلق أو والنهاية، البداية مشكلة وهي
بلغتني عنها ويُعربَّ مستويني، عىل معروضة املشكلة نفس وهي والغائية، العلِّية مشكلة

مختلفتني.
فكرة إىل يدفع أن هذا يمكن وكان حضارة، يف متجذرة الدين فلسفة أن صحيح
الدين. فلسفة يف بحث أي إجراء قبل والدين الفلسفة بني أوًال الصلة تحديد وهو مسبقة،
يف ليست الدين فلسفة كيف؟ ولكن الحضارة، يف داخلة الدين فلسفة أن أيًضا وصحيح
فلسفة عمل العقائدي؛ العمل فهناك له؛ بداية مجرد هي أوسع، نشاط من جزءًا إال الواقع
بها يرتبط والتي العمل، لفلسفة العارض العمل وهناك املنهجي، العمل سبقه الذي الدين
الفالسفة أو الالهوتيني ضد السجايل العمل وهناك ملؤسسها، تلميذ فاملؤلف كله؛ العمل

ووليم وبرجسون هورسل وعند كانط، بعد والفالسفة وكانط والديكارتيني، ديكارت عند موجود وهذا 43

الفالسفة. أكرب من باعتبارهم جيمس
وديميرتي. أورتيجا عند الدين فلسفة وضع هو هذا 44
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حول أو واالجتماعية األخالقية املشاكل حول نسبيٍّا الفلسفي العمل وهناك املعارصين،
املعارصين.45 حوارات

أن دون الدين عىل للفلسفة املبارشة للسيطرة محاولة أحيانًا الدين فلسفة وتكون
السابقة، الدراسات إىل وتنضم النوع، هذا يتحقق وال السابقة،46 للدراسات نقًدا تقدم
وفيلسوف مفكر كل اسم ذُكر حيث السبعني، تتجاوز التي األعالم أسماء يف النظر يكفي

وباحث.47 والهوتي

تمنع التي والحجج الدقيقة التحليالت تسودها هائلة، لديميرتي الفلسفية» «الخالصة أن صحيح 45

من كومة داخل مطمورة ،Praxis بالعمل خاصة مهمة نقاط عدة وهناك العمل، يف األصالة واقع أحيانًا
النص من العلمية باملادة حمًال أقل الهامشية التعليقات وليست املعارصة، واألعمال والتحليالت النصوص
يف العادية اللغة إىل ردها يمكن ألنه Néologisme؛ الجديدة املصطلحات من كثري من ضري وال األصيل،
تظهر التي تلك مثل خاصة والفلسفية، الدينية للعلوم شاملة معارف دائرة العمل ويمثل الحاالت، معظم

جيدة. بحث أداة العمل يمثل بينها خلط وجود حالة وباستثناء املعارصة. األعمال يف
.Duméry: op. cit., p. 30 46

وأهمها: .Ibid., p. 13 47

الحضارة. داخل الفلسفية املذاهب وضع تحديد القديمة والنصوص الفلسفة لتاريخ يمكن كان (أ)
وكان الثانوية. والدراسات والفلسفية النصوص تاريخ بني الطريق منتصف يف العامة» «الفلسفة (ب)
كانت لو أيًضا، باإلمكان وكان الحضارة. داخل لعلم الفلسفة وضع عامة، فلسفة فقط كانت لو باإلمكان،
الرئيسية. النصوص حول دائًما سيئ أثر لها والتي للرشح، منطق عمل الثانوية، الدراسات إىل فقط تنتمي
وتحديد الحضارة داخل العلم وضع عىل يدها تضع أن العلوم» وفلسفة «املنطق بإمكان كان (ج)

الحضارة. يف األخرى الفروع مع عالقتها
الرتبية. (د)

القيم. وفلسفة األخالق (ه)
والعلم. الدين بني الحضارة داخل اإلنسانية العلوم وباقي املختلفة وفروعه االجتماع علم (و)

لألديان. العام التاريخ (ز)
املقدسة. للكتب التاريخي النقد (ح)

التاريخي والتكوين التاريخي، للنقد الشاملة املادة املسيحية واألخالق والعقائد املسيحية تاريخ (ط)
العملية. وتحقيقاتها ومعانيها النصوص خارج للعقائد
الخليط. هذا لكل الجامع وهي الدين، فلسفة (ي)

السابقة. العلوم تحت يدخل لم مما Varia البواقي (ك)
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العقائدي48 الالهوت تربير (6)

للمقدس الرتنسندنتايل «التحليل عنوان تحت لها وتأييًدا خاطئة بطريقة ُصنفت وقد
قوة أقل للدين أخرى فلسفة الثنائي»، االفرتاض عىل القائم التوقع منهج داخل كاتجاه
فلسفة سبق وكما التوسط.50 فلسفة وهي فكًرا،49 أوضح ولكن الحضاري، املرياث من
والنقدي، النظري التحليل ملنهج والفكرة املنهج يف تفكري واملخططات) (املقوالت التصورات
كان وإذا الشخصاني. الواقعي املنهج هو املنهج، يف تفكري التوسط فلسفة أيًضا سبق فقد
أكثر نظرية الشخصانية الواقعية فإن نظرية، من أكثر منهًجا والنقدي النظري املنهج
بني للعالقة املسبق التحديد عدم وهو العيب، نفس يف كالهما يشرتك ذلك ومع منهج، منها
والنظريات األساسية النظريات بني الحديس املذهب يف التمييز أن والواقع والدين. الفلسفة
للنظريات تحول هي أساسية املسماة النظريات من كثريًا ألن حاسًما؛ تمييًزا ليس الدينية
النظريات من خليط وهو الحديس، للمذهب التاريخي املصدر يف الخلط هذا ويظهر الدينية،

الدينية.51 والنظريات األساسية
الواقعي الحديس املذهب إىل الوجودي أو املثايل الحديس املذهب تجاوز يصبح وقد
ما إذا الخطورة وتبدو اإلنساني، الشخص اكتشاف نحو متقدمة خطوًة والشخصاني
فلسفة يف ذلك حدث كما كان، أيٍّا عقائدي الهوت لتربير املكتَسبة الخطوة هذه استُعملت
أخرى متقدمة بخطوة قامت والتي واملخططات)، (املقوالت التصورات عىل القائمة الدين
بعد جديد من الخطوة هذه ُفقدت ثم ذاتي، كخلق واألنا الفعل-القانون، نظرية نحو
الرتكيبية واالتجاهات املسترتة، الدوجماطيقية نحو أي واملطلق؛ املفارقة نحو توجهها
الدوجماطيقي الالهوت اعتبار الخطورة ولكن شك، وال اكتماًال أكثر هي واألنطولوجية
نقد يمكن أنه صحيح أنطولوجيٍّا.52 معياًرا أو كان أيٍّا ألوهيٍّا إثباتًا أو مركب من جزءًا

.Ex. Phéno., pp. 498–501 48

.Theiste ألوهي .Duméry: op. cit., pp. 118–22 49

أوًال: الفصل، هذا يف انظر الدين». و«فلسفة والدين» «الحدس يف عرضها التي أورتيجا فلسفة هي هذه 50

التوسط. فلسفة
هارتمان نيقوالي ،M. Scheler شيلر ماكس عند القيم فلسفات يف للمذهب التاريخي املصدر ويوجد 51

كريكجارد عند الوجودية ويف الفرنسية، املدرسة ويف سكسونية، األنجلو الواقعية ويف ،N. Hartmann
.Ortega: Intuition et Religion, pp. 7–45

.Entrelacement التشابك .Duméry: op. cit., pp. 161–77 52
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والشخصوالجماعة والحرية والحدس الوجود إىل األولوية أعطيت ما فإذا الحديس، املذهب
والرضورة، والحرية والجدل، والحدس واملاهية، الوجود تضايف عىل يقوم نقده فإن
الجدل، املاهية، الثاني: الطريق أخذ وإذا األوىل، أساسها مع وأيًضا والجماعة، والشخص
هذا يسمح ال الحالة هذه ففي مسترت، ألوهي إثبات كدليل األول واألساس الرضورة،
اإلنساني املصري يف املاهية التجربة تثبت النتيجة، بهذه للتضايف تقريبًا التجريبي اإلثبات
التشابك اإلنسانية. للماهيات مالك رضوري موجود استنتاج دون الشخص رسالة ويف
إىل ينتهي قد جدل بإثبات تسمح ال ولكنها وجماعية، فردية يومية إنسانية تجربة أيًضا
العوامل وإرادة الرغبة القصد بجوار يوجد اإلنساني الفعل ويف كان، أيٍّا ألوهي إثبات
الوقتية. واالنفعاالت للقوة، املتوقعة غري وللزيادة والحظ، كاملصادفة الخارجية املساعدة
والجماعة الشخص أن صحيح وتحدده، يشء كل ترى رضورة إثبات من أقل اإلثبات وهذا
كحامل أوَّيل أساس وضع ولكن الوجود، يف لحظة كل يف بها الشعور يتم بديهية حقائق

التجربة. حدود يتجاوز ما هو الوقائع لهذه
وأحيانًا صائبًا النقد يكون وأحيانًا الحدس، يف الدينية النظريات نقد أيًضا ويمكن
القوة، إرادة مثل حركية عدمية هناك عقائديٍّا. قبليٍّا ليست العدمية فالحركية خاطئًا؛ أخرى
العقائدي، الالهوت من آخر قبيل محلها يحل أن كقبيل العدمية لنقد ويمكن التجربة. تؤكدها
الشعور من املوضوع خلق يف موضوعيتها تجد ألنها ذاتية؛ أيًضا ليست اإليمانية والحركية
أي يف ذلك مع الوقوع دون لإليمان صحيح نشوء عن البحث يمكن أنه صحيح ذاته،
االعتماد دون املوضوعي الوجودي اإليمان فعل عىل أيًضا الحصول ويمكن للتأليه، مذهب
من عقيدة أساًسا الخطيئة وجدل كانت، أيٍّا األلوهية مصدرها خارجية موضوعية أي عىل
دون إلخ، … الضمري وتأنيب التوبة تجارب اليومية الخربة تؤكد حني يف العقائدي، الالهوت
اآلخر وإىل الذات إىل طرقه له الحب أن صحيح سلًفا.53 محدًدا رضوريٍّا فعًال يكون أن
حقيقة الصوفية التجربة وأخريًا، كان. أيٍّا إله نحو بالرضورة يتجه أن دون العالم وإىل
والتجربة امليتافيزيقية والتجربة الجمالية التجربة مثل املشابهة، التجارب تثبتها واقعة
وباختصار، كان. أيٍّا ألوهي إثبات إىل تقود طبيعة بالرضورة لها يكون أن دون األخالقية،

Ortega: Intuition et اإليمانية الذاتية يف النقد عن ندت التي الوحيدة التجربة هي الندم أو التوبة 53
.Sans doute صحيح .Réelle واقعة حقيقة .Devinite األلوهية .Deisme التأليه .Religion, pp. 92–6

فيه. الشك ويمكن للشك عرضة يشء كل ألن شك وال ترجمتها نشأ ولم
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الحال هو كما األلوهي لإلثبات التمهيد والدينية الفلسفية النظريات نقد من الهدف كان
خاليًا الديني أو الفلسفي الحديث إىل املوجه النقد كان إذا وحتى العقائدي. الالهوت يف
مقارنًة التقدير تستحق إليها يقود التي الشخصانية الواقعية فإن ألوهي، إثبات أي من
خالصة كحقيقة واقعية ميتافيزيقا أن صحيح الالشخيص. النسقي العقائدي بالالهوت
ما فهذا للتثليث العقائدي الالهوت من إسقاًطا الواقعية هذه كانت إذا أما فيها، مأمول
إىل تنتمي والشخص والعمل الفكر مشاكل أن أيًضا وصحيح اإلنساني. العقل يتجاوز
عقائدي نسق أي داخل تاريخية حوادث من استنباًطا تكون أن دون اإلنساني الوجود
دون املشرتكة التجربة خالل من إليها الشخص ينتسب التي الجماعة تتكون إذ كان؛ أيٍّا
القصد ويتكشف الكنيسة. مثل كانت أيٍّا دينية مؤسسة من األساس من نقًال تكون أن
واقعة اإلنساني الشخص والشخص، «هللا» مشكلة يف الشخصانية الواقعية من الرئييس
ودون «إله» بال دين الشخصاني الدين الطبيعي، والعالم اإلنساني العالم وسط إنسانية
اآلخرين، أجل من كوجود اإلنسانية للواقعية الذاتية البنية هو الدقيق، باملعنى ديني فعل
العقائدي، لالهوت جديًدا تربيًرا النهاية يف الشخصانية الواقعية وتبدو العالم. يف وكوجود
وقائع، كعلوم التاريخية الحوادث «رد» بعد العقائدي لالهوت والنقل التحول أن صحيح
ممكنة، أمور إنسانية، كحقائق وبالتايل اإلنسانية، للتجارب كماهيات إدراكها أجل من
والالهوت التحول؟ بهذا املرور دون اإلنسانية الحقائق إىل مبارشة التوجه يتم ال ملاذا ولكن

الطويل. العقائد تاريخ خالل من تكلست إنسانية تجارب إال ليس نفسه العقائدي

الظاهرياتي54 املنهج نقد يف الوعظية الغاية (7)

الظاهرياتي. الوصف أي الفهم؛ منهج نقد يف بجالء الوعظي الغرض ويظهر
للمنهج مناقض األلوهي لإلثبات امليتافيزيقية املبادئ إقامة إعادة رضورة إن أوًال:
فلسفة هي عنها، خارج ميتافيزيقي مبدأ أي من خالية فالظاهريات الظاهرياتي؛
ممكنة امليتافيزيقا العكس، وعىل ميتافيزيقي، «ترقيع» أي إىل حاجة دونما محكم كعلم
نفي أو بإثبات تنشغل ال الظاهريات أن كما التجربة، عىل تتأسس حتى الظاهريات بعد
يفرتض وال جذرية، بداية من ابتداءً محايد وعي معه يتعامل مستقل منهج هي ألوهي؛

.Ex. Phéno., pp. 501–4 54
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خطوة. خطوًة تدريجيٍّا ينكشف الذي املوضوع يتلمس بحث ولكنه مسبقة، نتيجة أي
عميًقا، دينيٍّا حدًسا األخرية مرحلتها يف أو املعلن غري قصدها يف الظاهريات تكون قد
اإلثبات يكون وقد كان،55 أيٍّا بها ألوهي إثبات أي إلحاق يف حق أي يعطي ال هذا ولكن

«هللا». وجود إلثبات ممكن لتقريظ مطلبًا اإللهي
من النشوئية الظاهريات قدَّمتها البنية بمشاكل النشوء مشاكل ربط رضورة إن ثانيًا:
السكونية، الظاهريات مقابل يف الحركية والظاهريات النظرية، الظاهريات مقابل يف قبل
مشاكل الحضارة.56 ويف املنطق يف النشوئية للدراسة نماذج قبُل من الظاهريات تعطي
وال «اللوجوس»، ب دائًما مرتبطة الغاية ألن الظاهريات؛ عىل غريبة ليست إذن النشوء
دورها النشوئية للظاهريات الدين ظاهريات ويف التفسريية، العلوم يف الظاهريات تقع
التاريخية شوائبها من التخلص مع الديني للمعطى األوىل النواة عن البحث يف الرئييس
العقلية يف املقدس ظهور عملية يف برباعة ذلك تحقق كما إليها، املترسبة أو عليها املعلقة
القائمة العقائد إثبات املقرتحة النشوء مشاكل من الغاية كانت ربما اإلسقاطية.57

التاريخ. عرب وتكوينها األوىل العقائد نشوء نتائج باعتبارها
الظاهريات ترفضه «الرتقيع» من نوع أيًضا هو أنطولوجية مقاييس وجود رضورة ثالثًا:
بها الخاصة أنطولوجيتها تتضمن الظاهريات أن عن فضًال بذاته، قائم مستقل كعلم
ألنها املناطق عىل السيطرة ميزة ولها جذرية، أنطولوجيا لكل كافية املناطق أنطولوجيا
للشعور، مناطق ليست موضوعات بوجود تخاطر فقط األنطولوجيا الشعور، من تنبثق

.λoyos العقل .Tєλos الغاية .Eidétique نظري .Génèse نشوء .Duméry: op. cit., pp. 162–5 55

.Hiérophanique املقدس ظهور عملية
كما املنطقي»، العقل نقد يف «محاولة هي الرتنسندنتايل» واملنطق الصوري «املنطق أن من بالرغم 56

الرتنسندنتايل. املنطق إىل الصوري املنطق من املنطق نشوء يف بحث فهو الفرعي؛ العنوان ذلك عىل يدل
العنوان ذلك عىل يدل كما النشوء يف بحث أيًضا هو والحكم» و«التجربة «اللوجوس»، يف النشوء ويكتمل
الحمل عىل السابقة التجربة يف نشوءُها فاألحكام (جينايولوجيا)؛ وفصله» املنطق أصل يف «بحث الفرعي
األول: الباب ذلك، قبل انظر األوروبية. الحضارة بواعث تحليل يف النشوئية الظاهريات تظهر كما املنطقي،
السكونية الظاهريات ثالثًا: والحركية، والقواعد اللغة األول: الفصل أولية، مالحظات الظاهرياتي، املنهج

الحركية. والظاهريات
.Duméry: op. cit., II, pp. 114–80, 181–205 57
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دون ومخططاتها املسيحية مقوالت لتربير وسائل مجرد املطلوبة املقاييس تكون ربما
للشعور.58 مناطق ال أم تكون هل مسبق بحث

أو كمثالية الرتنسندنتالية الظاهريات تُنقد الوعظ، لحاجات وطبًقا آلخر وقت ومن
الروح.59 وسلبية البدن فعالية بني جديدة ثنائية أو خالصة زمانية أو مغلقة حلولية
والحلول ومالء، تجريبية مثالية بل فارغة، صورية ليست الظاهريات مثالية أن والواقع
ماهياتها، إلدراك األشياء أعماق يف غوص بل والواقع، املثال بني خلًطا ليس الظاهرياتي
وظيفة هي الظاهراتية الثنائية وأخريًا، للخلود. نمطحضور إال ليست الظاهراتية والزمانية
وهو العالم، يف للحركة وكمركز الروح، وهو املوضوع، ن تكوِّ وكقصدية للشعور، مزدوجة
الظاهريات يف املوضوع كان إذا الطبيعة يفوق ملا ظاهريات إقامة يمكن وكيف البدن،
تحديثًا أو حديثًا أساًسا تعطي كي إال الظاهريات تستعمل لم باألساس؟60 حاالٍّ موضوًعا
معالجة كل وهل واألساس، واملستوى املوضوع لتصحيح تقويمية وليست الرسمي، لالهوت

ظاهريات؟ تُسمى القائم لالهوت
األشياء إىل عود أساًسا هي واآلخر، الحني بني بالظاهريات مطعمة الدين وفلسفة
للحقائق وصًفا إال النصوصالدينية أو النصوصاملقدسة أو نصوصالوحي وليست ذاتها،
البحث بل التاريخية، العقائد يف نظريٍّا تأمًال ليست الدين وفلسفة الوقائع.61 أي اإلنسانية؛
النصوص يف تشويهها تم والتي الوحي، نصوص تصفه الذي اإلنساني الواقع هذا عن
ويف الدينية، النصوص يف تماًما وضياعها تدوينها ثم شفهيٍّا الوحي نقل أثناء املقدسة
األخري البحث وهذا الخارجي، العالم يف املقابل اإلنساني الواقع عن بحث الوقت نفس
فيها يقوم اإلدراك نظرية عىل ويقوم اليومية، للخربات النظري التحليل بمنهج ممكن
منه يخرج الذي الحي املوضوع مقابل مضمونه إىل الشعور صورة من كنواة الوحي نص

.Ibid., pp. 170–7 58

.Ibid., p. 31 59

.Judicative تقويمية .Surnaturel الطبيعة يفوق ما .Ibid., p. 294 60

والنصوص للمبلغ. املبارشة األقوال فقط تتضمن التي الصحيحة اإلنجيل نصوص هي الوحي نصوص 61
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بالرضورة الدين فلسفة تؤدي وهكذا صورته.62 إىل الشعور مضمون من مقابل شعاع
قامت ولو اإلنسانية. للواقعة الوجودي التحليل مع النص لفهم رضوري تأويل منهج إىل
والتجربة، النص بني الخلط من كثري من لتخلصت ذاتها األشياء إىل بالعودة الدين فلسفة
وأسماء التاريخية للعقائد الدوجماطيقية اللغة من أيًضا ولتخلصت والتاريخ، الوحي وبني
من قطعة ليس الكتاب) من (جزء والفصل اإلنسانية.63 الحقائق اقتناص أجل من األعالم

ذاته. اليشء من مكتشف جانب بل التاريخ

الفصل64 منهج عيوب (8)

التسمية، مجرد من حتى كثرية ميزاٌت والنقدي النظري التحليل عىل القائم الفصل وملنهج
ونقدي. نظري تحليل من ألسسه، طبًقا ويتكون، كثرية، فعيوبه ذلك ومع

قبل من ُرفض الذي الظاهرياتي املنهج من جزء املبدأ حيث من النظري التحليل أوًال:
الرئييس الجزء هو اليومية للخربات النظري والتحليل الدين، فلسفة يف للبحث كمنهج
صياغة أي أو لقواعده ترتيب أي أو ملفاهيمه عقلنة أي قبل الخام الظاهرياتي املنهج يف
يكوِّنان أخرى ناحية من اليومية والخربة ناحية من النظري فالتحليل ملصطلحاته؛65
الفصل منهج عليه يقوم الذي النظري التحليل فإن ثَم ومن الظاهرياتي؛ املنهج جانبَي
الالهوت يف تفكري هو الدينية، الظاهرة يف التاريخ معطيات من ابتداءً التفكري من نوع هو
آخر، وبتعبري للتفكري. مضمون أي عن مستقالٍّ بذاته قائًما تفكريًا منه أكثر العقائدي
أفضل عن ويبحث القائمة العقائد يأخذ الجديد، الالهوت من نوع هو النظري التحليل
الشعور جانبصورة ليسمن فالتفكري تُعَرضفيها؛ واجهة وأفضل عليه، ترتكن جانب
النظري والتحليل خالصة، مادة يصبح كي التام استقالله فقد مضمونه، جانب من بل
اليومية. الحياة يف الحية التجربة بل للشعور، آخر بُعٌد فالنقد له؛ رشيًكا النقد يأخذ ال

Noêm- صورته إىل الشعور مضمون من .Noético-Noêmatique مضمونه إىل الشعور صورة من 62

.atico-Noétique
والقديس أوغسطني، القديس عن فصول توجد الطبيعة، يفوق ما مخطط الفضل، مقولة تحليل يف 63

.Ibid., pp. 215–26, 236–48 األكويني توما
.Discrimination الفصل .Ex. Phéno., pp. 504–13 64
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للخربات النظري التحليل منهج مادة هما آخر جانب من والتجربة جانب من النص
الشعور. أمام التاريخي، بالنقد صحته من التحقق بعد النصوص، أن فالواقع اليومية؛
الشعور ويقوم املعنى، تمثل إىل يحتاج النصصامت؛ الحية، الخربات تراكم هو والشعور
املعنى هذا الشعور ويتضمن مثالية، كإمكانية املعنى عىل النص يحتوي الدور. بهذا
الخربة وداللة النص يف املثايل املعنى بني التماثل إيجاد هو والتأويل واقعية، كإمكانية
نظرية يف القبيل بدور املثايل املعنى يقوم الفهم، فيتم اآلخر إىل يحيل منهما وكلٌّ الحية،
قابله ما إذا ممكنًا اإلدراك يجعل مضمونه، إىل الشعور صورة من شعاع هو املعرفة،
ن ويكوِّ للعمل، مثاًال ذلك بعد يصبح ثم صورته، إىل الشعور مضمون من آخر شعاع
إىل التحول هذا ينتمي وال بالعمل، واقعية بنية بعدها تصبح ثم للعالم املثالية البنية
الشعور دور بل النظري الشعور دور يعد لم العميل، التحقق إىل بل النظري التحليل

العميل.
وهو واحد، يشءٌ كبرية آماًال الدين فلسفة عليه بنت الذي الفصل منهج وينقص
والفلسفة، الدين من خليط الفصل، منهج إليها انتهى الذي الدين فلسفة إن إذ الفصل!
هو وهذا قبل، من تحدَّدت قد والفلسفة الدين بني العالقة أن ولو والعقائد، والتاريخ
الخلط وتجنب الدين، فلسفة يف الثالثة األنواع إىل الوصول ألمكن بالفصل، املنوط الدور
األساسية للتمييزات كإجراء استُعمل لو جليلة خدمة يقدم أن الفصل ملنهج ويمكن بينها،
بتمييزات عادًة يبدأ الذي الظاهرياتي املنهج إىل والنضم الخلط، فيه يحدث ميدان كل يف

بالفعل. الفصل فضل الفصل ملنهج يكون حينئٍذ أساسية،
ولكنه نقد، يقينًا هو الفصل منهج أساس النظري التحليل مع ن يكوِّ الذي النقد ثانيًا:
فلسفي، نقد إىل حاجة يف العقائدي الالهوت أن صحيح تاريخيٍّا. نقًدا وليس فلسفي نقد
تاريخي، نقد إىل حاجة يف أنها كما العقلية، أوجهها أفضل عىل العقائد إقامة أجل من
فقط هو النظري التحليل نقد الوحي. معطى يف الصحيحة بمصادرها ربطها أجل من
أي الغرض؛ نفس لتحقق للدين فلسفة صياغة أجل من العقائدي لالهوت فلسفي نقد
املطلق مقولة سبقتها ولكن الذات، مقولة دراسة ت تمَّ أنه صحيح هللا». «علم تأسيس
العقائدي، لالهوت بالنسبة للدين، أفضل فهم إىل النقد أدى وقد الذات، عليه تنفتح الذي
املشكلة يتناول التاريخي، النقد هو املبدأ حيث من النقد ملنطلقاته.66 خاضًعا ظل ولكنه

.Judicatoire الرشعي .Enonciateur املبلغ .Prémisses منطلقات 66
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بالنقد مسبوق غري نظري تحليل وكل للنصاملقدس، التاريخية الصحة أي أساسها؛ من
كان أو التاريخية الصحة من ضعيفة درجة للنص كان إذا الفشل إىل ينتهي التاريخي
املبلغ فم من الوحي معطى استقبال التاريخي النقد مهمة اإلطالق. عىل صحيح غري
أن يثبت إن وما ثانيًا، ن مدوَّ كرتاث ثم أوًال، شفاهي كرتاث التاريخ يف مساره وتتبع
هذا ويف الوقت، هذا يف املبلغ، فم من املسموع الكالم نفس عىل يحتوي الوحي نص
النقد يسبق ثَم ومن النص؛ معنى فهم أجل من النظري التحليل يتدخل وحده، الوقت
الوعي متميزان؛ وعيان بهما يقوم متميزتان مهمتان وهما النظري. التحليل التاريخي

النظري. والوعي التاريخي،
املالحظات من مجموعة من يتكون إذ العملية؛ قواعده كل الفصل منهج وينقص
يتكون األولية، املالحظات عىل االعتماد ودون نشأتها، قبل حتى الدين فلسفة عىل العامة
عىل القائم الوصف أو له الرشعي والفهم الوحي عملية لحظتني؛ من الفصل منهج

املقاييس.
ال املسبق واالفرتاض السذاجة أن األوىل للمنهج؛ دان تمهِّ األوليتان واملالحظتان
االفرتاض تنفي فالسذاجة يتعارضان؛ العكس عىل بل الفصل، منهج يريد كما يتزاوجان
افرتاض حالة يف للشعور وضع والثانية جذرية، بداية يف الشعور حياد األوىل املسبق.
يرفض الذي الحياد بعد إال يأتي ال ذلك ألن الحياد؛ تغيري ليس إنه بل سابق، وحكم مسبق،
بوظيفة يقوم الذي الوحي ملعطى طبًقا يتوجه ثم محايد، أوًال الشعور املسبق. االفرتاض
اإلدراك، يف املوضوعي الذاتي الشعاع أو مضمونه إىل الشعور صورة من والشعاع القبيل،
يواجه ما بمجرد الشعور بنية يف يدخل بل ظاهرة، أو متخفية مصادرة ليس القبيل هذا
والنقاط الشعور.67 بحياد محكومة ألنها واٍع استدعاء أي يوجد ال وهكذا الوحي، نص
عن نقدية دراسة أي تستغني ال مثًال مختلطة،68 أو بديهية إما املالحظات تلخص التي
موضوع عىل تستحوذ ال الدين وفلسفة املأل، عىل نفسها عن الفلسفة هذه وتعلن الفلسفة،
من معني فلسفي تيار أساس عىل إال تقوم ال الدين فلسفة بأن القول ذلك، ومع الدراسة.
كما الدين تربير هل للدين؟ فلسفة أي التوضيح، من مزيد إىل حاجة يف أخرى تيارات بني

.Duméry: op. cit., pp. 179–86 67

.Tâtonnante استقصائي .Ibid., p. 186 68
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نقلها ثم فلسفة إىل الدين تحويل يتم هل عرص؟ أي ويف فلسفة وبأي الالهوت؟ كلسه
رضورية الفلسفة األولني النوعني يف الدين؟ فلسفة يف بحث وأي التحويل؟ هذا بمساعدة
كبحث الدين يتأسس الثالث النوع ويف الثاني، إىل وتحويلها األول النوع لتربير للدين
بسبب بالظاهريات إنارته ويمكن جذرية، بداية من ابتداءً محايد شعور من استقصائي
غامض، حكم فإنه الدين محل الدين فلسفة أحلت إذا أما االثنني، بني املطلق التجانس
أو كتحويل الدين فلسفة يف ذلك يحدث أن يمكن كتربير، الدين فلسفة عىل ينطبق ال وذلك
هي ألنها الظاهريات؛ عىل تقوم التي الدين فلسفة تماًما ذلك وتستطيع كبري، حد إىل نقل

ونقائه.69 أصله يف نفسه الدين
الوعظي الهدف النقدي والتباين الحي بالدين يتعلق فيما الثانية املالحظة وتبني
مصالحة لتحقيق الحي الدين استُدعي وقد بعد، فيما ستتأسس التي الدين لفلسفة الواضح
لو للشعور، مستويني النقدي التباين ويقرتح والحضارة. الدين وبني والتفكري، الدين بني
خطر استبعاد بعد النقدي الفصل من الدين يخىش ال ثَم ومن اآلخر؛ ظهر أحدهما نقد
لم الالهوتي، العقل من جديًدا نمًطا إال يعد لم بحيث النقد عىل الطريق وأقفل النقد،
أيًضا الوحي عملية وتعني أركانها.70 أفضل عىل العقائد ارتكاز إال الفصل هدف يكن
وهي األخري، السامع إىل األول املبلغ من تطوره، من األخرية املرحلة املكتمل، الوحي نقل
هي مهمته ألن املسار هذا يف التاريخي النقد ويتحكم الرواة، وعي يف تتحقق تاريخية عملية
لفهمه املتتالية املراحل أيًضا الوحي مسار يعني لنصالوحي، التاريخية الصحة عن البحث
البنية إىل لالنتهاء اليومية للخربات النظري التحليل حتى اللغة يف التشابه مبادئ من ابتداءً
الوحي مسار يعني وأخريًا معناه. فهم أجل من اللغوي التحليل مهمة وهي للوحي، القبلية
الوحي مرشوع تحليل ويتضمن للعالم،71 مثايل كنظام الوحي ملعطى العميل التحقيق
مادي، مسار الفصل منهج يقرتحه الذي الوحي ومسار للسلوك، وأنماط وفعل كقصد
هو بل موضوًعا ليس الوحي نص «هللا»، إىل يحيل الهوتي مسار ثم املوضوعات، من يبدأ
هو اإلنساني. الشخص غري أحد إىل الكالم يحيل وال بالفعل، ومحقق ومفهوم منقول كالم

طبًقا ذلك اإلنسان يستطيع حني يف األكويني، توما لفلسفة طبًقا دينه يعيش أن اإلنسان يستطيع ال 69

االكتمال. طريق يف كانت ولو حتى الدين لظاهريات طبًقا وأيًضا كانط، ألخالق
.Différanciation التباين .Duméry: op. cit., pp. 186–93 70

بناءً. حرفيٍّا وتعني ،Structure نظام 71

480



التصور فلسفة ثانيًا:

كقصد للوحي تصوره الالهوت وخطأ اإلنسان، نحو إلهي قصد الوحي اإلنسان، تجاه قصد
اإللهي. القصد نقيض وعىل للوضع، قلب وهو هللا، نحو إنساني

هللا رؤية األوىل مالحظتني: ويتضمن الوحي، مسار الفصل، منهج يف لحظة وأول
من أكرب الوحي ومسار هللا.72 تمثل عن اإلنسان ومسئولية املوحية، املوضوعات خالل من
املراحل دراسة تتم اللحظة هذه ويف التاريخ، يف الوحي مسار يعني إذ شموًال؛ وأكثر ذلك
التاريخ فلسفة موضوع املسار هذا األخرية، املرحلة يف تحققه حتى للوحي املتتالية املختلفة
الثاني يدرس حني يف الوحي، تطور فقط األول يتبع للدين، املقارن التاريخ وليس الديني،
املقارن التاريخ أن عن فضًال هذا اكتماله، بعد أو تطوره أثناء الوحي داخل التاريخية اآلثار
ملا التاريخي التدين مستوى نفس عىل الوحي يضع الخاصة، مهمته غري بيشء يقوم للدين
الطبيعة، عالمات الوحي موضوعات الثاني، عىل األول سمو لبيان البدائي الشعب يُسمى
نصوص من املفهومة املعاني مع متطابقة دالالتها كانت فإذا اليومية، الخربات يف وتتجىل
إن حيث باهلل، موحية املوضوعات تكون الحالة هذه يف اللغوي، التحليل من ابتداءً الوحي
هلل، تصوره عن املسئول هو اإلنسان كان وإذا الوحي. كالم وهللا يومية، خربة املوضوع
اإلنسان وأعادها صورته عىل اإلنسان هللا خلق فقد املقارن؛ الدين تاريخ يؤكده ما فهذا
الجماعة خلق من البدائية العقائد أن عىل املقدس للنص التاريخي النقد أيًضا ويربهن إليه!
األدبية» األشكال «تاريخ مدرسة ذلك عىل ويشهد الديني، والوعظ التبشري لحاجة األوىل
استُعمل ذلك من العكس وعىل التاريخية.73 شوائبه من النص تخليص هدفه كان الذي
«يف يوجد الذي املقدس تجيل مسار أن إىل باإلضافة التاريخية، اآلثار لتربير اإلثبات هذا
و«من الواقع» «يف يوجد أن يمكن بينما الوحي، دين يف املبدأ حيث من يوجد ال الواقع»

التاريخي. الدين يف املبدأ» حيث
القائم الوصف أو الترشيعي الفهم املنهج، يف الثانية اللحظة خالل من يمكن وكان
املقدس تجيل بمسار اكتفت ولكنها التاريخية، شوائبها من األوىل النواة تطهري املعايري، عىل
ملنهج طبًقا الدينية األبنية وصف مثري: التنفيذي والربنامج عليها، أحكام إصدار دون
أي املوضعية؛ الجوانب من تعاليم أي نسيان ودون اللغوي، التحليل مهمة وهي للفهم،

.Duméry: op. cit., pp. 193–201 72

املقدس تجيل .Formegeschichte Schule األدبية األشكال تاريخ .Prédication الوعظ التبشري، 73
.En droit املبدأ يف .En fait الواقع يف .Hiérophanie
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للقيم مبحث أو (أنطولوجيا) للوجود مبحث وإضافة التاريخي، النقد مهمة وتلك التاريخ،
وتربيرها الروحية الحركية جذور يف بالبحث للوصف يسمح الظاهريات إىل (أكسيولوجيا)
األبعاَد ضمنية بطريقة إذَن املقرتح الربنامج يحتوي العميل.74 التحقق مهمة وتلك له،
كي مبكرا تقسيما زال ما وتعبريية هة وموجَّ روحية إىل الحركية وتقسيم للشعور، الثالثة
مستويات تراتب توصيتني: الرشعي الفهم ويضم العميل،75 للوعي ما كتخطيط يُستخدم
عىل الحقيقة يف الشعور مستويات وتحتوي ومخططات، مقوالت إىل والتقسيم الشعور،
واملحسوس املعقول بني العقيل مستويات: ثالثة من يتكون الذي اإلنسان صغري، مذهب
لتصور منهج عن البحث أثناء ذلك صياغة أيًضا املبكر ومن واملادة.76 هللا بني موجود
وحده اإلنسان قوسني، بني موضوعان واملادة «هللا» ذلك ومع الشعور، ملستويات مخطط
املحسوس املعقول كان وإذا والعقيل، املحسوس ليس اإلنسان ونظام البداية، نقطة هو
املعرفة، يف نظرية أجل من اإلنسان نظام ليس واملعقول؟ العقيل بني الفرق فما معروًفا
مستويات ومخطط األخرى، املقوالت بني من الوجود ومقولة الوجود، إىل أيًضا ينتمي ولكنه

الهوتية. فلسفية مفاهيم من بعض فوق بعضه مركب خليط الشعور
بنية، حتًما للوعي أوًال: عديدة. بطرق فهًما أكثر الوعي مستويات مخطط جعل ويمكن
تحل أن يمكن العميل، والشعور النظري والشعور التاريخي الشعور الثالثة، الشعور وأبعاد
النظري والشعور للنقل، كالًما باعتباره هللا هو التاريخي الشعور املقرتحة. الخطط محل
اإلنسان فيه يقاوم كعالم املادة هو العميل والشعور الكالم، فهم بصدد وهو اإلنسان هو
والواقعي. والعقيل، به، املوحى من تتكون قبلية بنية له الوحي معطى ثانيًا: فيه. ويكدح
املادة هو والواقعي وعقل، كفهم اإلنسان هو والعقيل ُمرَسل، كالم يفصورة «هللا» هو الوحي
نفسه؛ واليشء واملعنى اللفظ هناك الوحي نص بنية يف ثالثًا: فيه. اإلنسان يعيش كواقع
الداللة، أصل باعتباره اإلنسان هو واملعنى كذلك، لغة والوحي لغة، باعتباره «هللا» هو اللفظ
ملستويات الصغري املخطط لهذا ويمكن ذاته. عن يعرب والذي يدل الذي ذاته اليشء والحالة
الحضارة لبنية أيًضا بل الذاتية، أي الديني الشعور لبنية فقط ليس يُستعمل أن الشعور

.Duméry: op. cit., p. 203 74

.Judicatoire الرشعي .Ibid., p. 207 75

.Intelligible املعقول ،Rationel العقيل .Ibid., p. 207 76
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والوجود للروح صوًرا تكوِّن واملادة واإلنسان هللا أن فالواقع املشرتكة؛ الذاتية أي وتطورها؛
األوروبي الوعي لبنية قانونًا ن تكوِّ والوجود والروح الطبيعة معني، لنظام وطبًقا والطبيعة،
فوق بعضها مناطق ثالث تكوِّن والوجود والروح الطبيعية بالبنية، يتعلق فيما وتطوره،
والوجود للروح، والدين للطبيعة، العلم األوروبي: الوعي يف متعارضة أو منفصلة بعض،
الروح وفلسفة املدريس، العرص الطبيعة فلسفة تسود بالتطور، يتعلق وفيما للفلسفة.77
يمكن كان ثَم ومن الحارض؛78 العرص فلسفة الوجود وفلسفة الحديثة، العصور فلسفة
مداها نتائجه بلغت لو باهرة نتائج إىل ينتهي أن الشعور ملستويات الصغري للمخطط
الهوتية. فلسفية لتصورات بعض فوق تراصٍّ مجرد تكون بأن تكتفي أن دون األقىص

العصور يف الفلسفة قدَّمته «مهماًزا» واملخططات املقوالت إىل التقسيم كان وأخريًا
هو واملخطط والعقيل، املعقول وحدة هي فاملقولة النقدية؛79 الفلسفة خاصًة الحديثة
املقوالت التمييز يف املعيار هذا وبتطبيق الشعور، ملستويات طبًقا والحيس العقيل وحدة
أكثر املقولة أن املالحظ من الدين، لفلسفة املتكامل املرشوع تكون التي واملخططات
املقولة تعطي املفارقة. مخطط من عيانية أكثر «هللا» مقولة مثًال املخطط، من عيانية
الصحيح، هو العكس النظري، للوصف وطبًقا الداللة، املخطط ويعطي الخاص، املوضوع
بني التقارب ويربهن الخاص، املوضوع املخطط يعطي حني يف الداللة املقوالت تعطي
للوصف املضاد العميل اإلثبات عىل األصلية، الصورة والفكرة-املوجهة، املقولة-املخطط
إىل القسمة وهدف عيانًا.80 أكثر والفكرة-األصل عمومية، أكثر املوجهة الفكرة النظري،
النقد ومفاهيم العميل، التحقق أو التاريخي النقد وليس الفهم أساًسا ومخططات مقوالت
العلوم يف البحث مناهج من مستنبَطة وهي التاريخية، العلوم مفاهيم هي التاريخي
الواقع، املمكن، القصد، العمل، مثل: السلوك أنماط هي العميل التحقق ومفاهيم التاريخية،
معنى فهم العمل، مليدان وصف بل سلًفا، مفروضة تصورات ليست وهي إلخ. … العقبة

فلسفة يف والروح سقراط، فلسفة يف الوجود اليونانية؛ الحضارة يف قبل من القانون هذا تحقق 77

أرسطو. فلسفة يف والطبيعة أفالطون،
.I, II, III, IV املالحق انظر 78

.Image-mère األصلية الصورة .Leitmotive مهماز 79

كلمات-مفاتيح .Action العمل .Acte الفعل .Agir السلوك .Duméry: op. cit., pp. 211–20 80

.Mots-clés
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كلمات-مفاتيح، أساًسا وهي واملخططات. املقوالت يستعمل الذي هو وحده املقدس النص
املجمل واملتشابه، املحكم واملجاز، الحقيقة مثًال: عقائد. تكون أن دون اللغة من مأخوذة
واملخططات املقوالت الصويف، اإلشكال يف الدخول دون والروحي الحريف أيًضا وربما واملبني،
بمرتادفاتها بأخرى أو بطريقة مرتبطة تاريخية عقائد هي الدين فلسفة تكوِّنمرشوع التي
للشعور مختلفة جوانب هي املاهية. حركية أو املثالية، الرؤية الحية، القصدية الفلسفية،
وجود منطقة العميل الشعور للعالم، مثايل كنظام الوحي معطى تحقيق ووظيفته العميل،
ليس الوجداني والتخطيط باملعرفة، مرتبطة زالت ما التي واملخططات املقوالت عن تند

املعريف.81 التخطيط طبيعته نفس من

الدين82 فلسفة محاوالت حدود (9)

مهام: ثالث الدين لفلسفة

ويشمل: الوحي، ملعطى الفلسفي النقد (أ)

الدينية. اللغة نقد •
ومعانيها. تطورها يف مصادرها من ابتداءً الدينية البنيات نقد •

املختلفة املستويات يف البنيات هذه تستعمل التي القصدية عىل الشامل الحكم •
للشعور.

يف: خاصة مناهج عىل تحتوي التي الدين علم بحث مناهج (ب)

املقارنة. الدراسات أشكالها، األديان، تاريخ •
التأويل. •

الدفاع. أو التربير أو الوعظ •
االجتماع وعلم الدين، وظاهريات الديني، النفس علم إمكانية مع الالهوت •

الديني.

.op. cit., p. 216 81

.Ex. Phéno., pp. 513–7 82
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الوعظي، الالهوت مذاهب نقد وتتضمن الفعلية، الدينية للبحوث املعريف النقد (ج)
إلخ.83 … األديان وتاريخ

علم بحث مناهج الثانية، املهمة ليست ذلك ومع عقيل، نسق الثالثية املهمة هذه
الديني، للمعطى الدين فلسفة دراسة من جزء الدينية فالعلوم مستقلة؛ مهمة الدين،
النقد يف مساهمته أيًضا التاريخي التأويل ويقدم التاريخي، النقد مادة الدين تاريخ ويقدم
معنى لفهم اللغوي التحليل مادة ن يكوِّ للتفسري كمنهج التأويل أن حني يف التاريخي،
الهوت األول جنب. إىل جنبًا مًعا ويسريان الطريق، يضالن والالهوت والوعظ الوحي، نص
علًما ليست الدينية والظاهريات ديني، علم أي يكوِّنان وال عقائدي. وعظ والثاني خطابي،
الرئيسية: الدينية العلوم إىل الديني االجتماع وعلم الديني النفس علم مع يُضاف مساعًدا
داخلها يف البداية منذ الظاهريات وتحتوي إلخ. … الالهوت التأويل، الوعظ، األديان، تاريخ
النزعة لتجنب النظري النفس علم أو الوصفي النفس علم صورة يف الديني النفس علم
التجربة صورة يف الديني االجتماع علم عىل أيًضا وتحتوي الديني، النفس علم يف النفسانية
تخطو أن ذاتها الظاهريات وتستطيع أيًضا، «السوسيولوجية» النزعة لتجنب املشرتكة

التأويل. ظاهريات ذلك بعد ثم الدين، ظاهريات تصبح كي األمام إىل خطوة
املعريف النقد مهمة، وثالث الوحي، ملعطى الفلسفي النقد الدين، لفلسفة مهمة أول إن
العام عالقة مثل بالثانية األوىل وعالقة جنب، إىل جنبًا يسريان الفعلية، الدينية للدراسات
الفلسفي النقد أن فالواقع بالتطبيق؛ النظرية وعالقة بامُلعار، املعيار وعالقة بالخاص،
لكل العامة املعايري سؤال يضع تاريخي دين أي من يكون أن يمكن الذي الديني للمعطى
والنطق الدينية، البنية ونقد الدينية، اللغة نقد الثالثية: مهمته النقد ق حقَّ فهل ديني، بحث

شامل؟ بحكم
مصطلحات خاصًة الدينية فاملصطلحات الدينية؛ اللغة نقد يتم لم أوًال: بالنفي. والرد
اللغة نقد مهمة إلخ.84 … الكنيسة الخطيئة، الكلمة، هللا، باقية: زالت ما العقائدي الالهوت
ثانيًا: املهمة. بهذه النقد يقم ولم وانفتاًحا، وإنسانية شموًال أكثر لجعلها وتطهريها الدينية
ومن وجه، أحسن عىل بنائها إعادة أجل من نقدها تم فقد تماًما؛ الدينية البنيات نقد يتم لم

.Morphologies األشكال .Duméry: op. cit., p. 32 83

.Le Verbe الكلمة 84
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يؤدي مما املخطط؛ إثبات املقولة نقد من الهدف كان أفضل، نحو عىل الرتكيب إعادة أجل
نقد وليس السطح، نقد ذاتها، للبنية ليس البنية لفهم النقد وكأن البداية، نقطة نفس إىل
وصف يحدث لم ولكن رائعة، بطريقة وتطورها البنية نشأة تتبع تم أنه صحيح العمق.
وهكذا كمبدأ، رفضه دون كواقع الوصف يقبل حتمي، طبيعي كمسار املقدس تجيل مسار
املهمة إىل يقود وهذا عليه. للحكم املقدس تجيل ملسار كمعيار النص معنى يُستعمل لم
خاليًا فهًما الترشيعي الفهم كان اآلن. حتى يتم لم ما وهو شامل، حكم إصدار وهي الثالثة،
عىل الحكم «نقد» يعني ال «نقد»، لفظ معنى إىل املطاف آخر يف يعود وهذا معيار، أي من
بطريقة موجود هو ما فهم فقط يعني بل املبدأ، يف موجود ألنه الواقع» «يف موجود هو ما
تتكامالن اللتني والثالثة األوىل املهمتني فإن ثَم ومن اآلن؛ عليه هو مما للتجريح ُعرضة أقل
لم النقد ألن ممكن؛ دين لكل معيار وضع إىل الدين فلسفة تنتِه ولم بهما، القيام يتم لم
ألن الخاصة للديانات نقد إىل ينتِه ولم الطريق، منتصف يف وتوقف املنتصف، إىل إال يتم

املسيحي. الدين وهو خاص، لدين جديًدا فهًما سلًفا كان النقد
وحدها، السادسة النقطة الدين، فلسفة ن تكوِّ والتي للبحث، عرش االثني النقاط ويف
عىل تحتوي أن يمكن والعهد، واإللهام الوحي ومخططات الحادثة، أو الحدوث مقولة
دراسة تمت وقد واإللهام، الوحي مخططات خاص وبوجه التاريخي، النقد عنارص بعض
أشكال بني األخرى النقاط كل وترتدد الباقي، انتظار مع قبل من األوىل األربعة املوضوعات
يمكن فمثًال العقائدي؛ الالهوت مًعا عليهما ويسيطر (الرباكسيس). العمل وأشكال الفهم
إىل املفارقة مخطط يشري كما الوحي، ملعطى الشامل القصد إىل املطلق مقولة تشري أن
تشري كما الفردي، القصد إىل الذات مقولة تشري وكذلك واملوضوعي، الواقعي وجوده
فيما ومخططها الفضل مقولة من التحقق ويمكن الفعالة، القصدية إىل النفس مخططات
مقولة أما البطويل، الفعل يف والالإرادية الهائلة الفرد قوة يف السلوك، يف الطبيعة يفوق
فإنها الدقيق باملعنى العقائدية مخططاتها مع أو والعقائدية الواقعية ومخططاتها اإليمان
تمثلها تم التي اإلنسانية الحقيقة إال ليس اإليمان ومضمون والعقائد، التاريخ من خليط
مقولة من التحقق ويمكن السلوك، مصدر اإلنسانية للواقعة واملطابقة الوحي نص من
وتثبت للبطل، للعادة الخارق العمل يف السلوك تجربة يف املعجز يف ومخططاتها املعجزة
اإلنساني السلوك يف الوجود مستويات يف السلوك أشكال حول ومخططاتها الخطيئة مقولة
تنكر كما للرش، والجذري الفعيل الوجود للشعور األصلية الرباءة وتنفي االلتزام، ودرجات

486



التصور فلسفة ثانيًا:

االجتماعية ومخططاتها اإلحسان مقولة تنتمي وأخريًا أوىل، خطيئة كل الفردية املسئولية
املشرتكة التجربة من أكثر الواقعية املشرتكة بالتجربة يتعلق فيما السلوك أشكال إىل أيًضا
الكلمة تشري إذ للفهم؛ مقولة أساًسا فهي الرابطة ومخططات الكلمة مقولة أما املعرفية،
الشامل مقولة تنتمي وأخريًا والشعور، النص بني الرابطة هي فاللغة اللغوي؛ التحليل إىل
الدين فلسفة خطة تكون التي النقاط فمعظم الوحي؛ ملعطى الجامعة الخصائص إىل أيًضا

التاريخ.85 حول واحدة ومرة النظر، حول آخر إىل حني ومن السلوك، حول تدور
فالنقد املقدس؛ للنص مسبق تاريخي نقد دون ممكنة الدين فلسفة تكون وال
لفلسفة نظري تحليل لكل أساس إعطاء بإمكانه الذي الدقيق الوحيد العلم هو التاريخي
يف التاريخي النقد إدخال هو التأويل ظاهريات وأهمية الدين، لظاهريات وأيًضا الدين، يف
ويمكن للشعور، األبعاد ثالثية بنية يف العميل والتحقق اللغة عىل القائم النظري التحليل
الديني؛ للشعور الثالث للبعد للعمل طريقة النفس مخططات مع الذات مقولة استخدام
من خالية ألنها الفلسفية الناحية من تفصيًال املقوالت أكثر وهي العميل، التحقق أي
الخارق ومخطط الفضل مقوالت مثل: األخرى األجزاء وكل والدينية، الالهوتية املفاهيم
املفارقة، ومخطط هللا ومقولة والعقائدية، الواقعية واملخططات اإليمان ومقولة للعادة،
والتحليل العميل التحقق بني ترتاوح الدراسة قيد زالت ما التي واملخططات املقوالت وكل
نظرية تأمالت (الرباكسيس) العمل ويظل والفكر. العمل بني والنظر، السلوك بني النظري،
يظل كما العالم، يف كوجود الذات عمل أنماط يف استقصاء دون كفعل-قانون الذات يف

وسائًدا. قائًما التاريخية والعقائد التجهيز السابق الالهوتي الفهم

واملخطط86 املقولة بني التمييز يف نقصاإلحكام (10)

معًطى لكل دين فلسفة أوًال ليست واملخططات املقوالت تحليل عىل القائمة الدين فلسفة
مقوالت فإن األخرى الدينية املعطيات بعض وجدت ولو للمسيحية.87 فقط بل ديني،

النظر .Oecuménique الجامع .Prodigieux املعجز .Duméry: x op. x cit., x pp. VII-VII 85

.Eidétique
.Ex. Phéno., pp. 517–20 86

الجذب .Communautaire الجماعي املسيحية» داللة يف «محاولة الفرعي العنوان ذلك إىل ويشري 87

.Prodigieux املعجز .Extase
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الخطيئة-الفداء؛ الكلمة-التوسط، الطبيعة، يفوق الفضل-ما مثل: أخرى ومخططات
ليست أخرى ناحية ومن مسيحية، فلسفة فقط هي إذَن الدين فلسفة تماًما. مسيحية
مقولة ليست مثًال الدينية. املعطيات كل يف دائمة املخطط هذا مع املقولة هذه مزاوجة
يف مخططه له أخرى دينية معطيات يف فالشامل الكنيسة؛ مخطط هو بالرضورة الشامل
العالقات يف بل «الجذب» يف بالرضورة مخططها اإلحسان ملقولة وليس الجماعي، الشعور
قوانني حتمية ال يف بل املعجز، يف بالرضورة مخططها املعجزة ملقولة وليس االجتماعية،
هذه بالرضورة معني مخطط يتطلب ال ثالثة ناحية ومن اإلنسانية، والحرية الطبيعة
الوقائع، مثل قوسني بني اإليمان ملقولة والعقائدية الواقعية املخططات توضع مثًال املقولة،
اإليمان ملقولة الكلمة بمعنى العقائدية واملخططات الذات، مقولة مجرد هي اإليمان مقولة

األعمال. نحو مبارش اتجاه فاإليمان خالصة؛ تاريخية كأبنية قوسني بني أيًضا توضع
ليس الالهوت، إىل والثاني الفلسفة إىل ينتمي األول واملخطط، املقولة بني فالتمييز
أحيانًا املقولة أوًال: مقوالت. املخططات من وكثري مخططات، املقوالت من فكثري دقيًقا؛
ومقولة ديني، تصور «هللا» أن حني يف املفارقة، مثل فلسفي تصور املطلق ألن مخطط
فإن ثَم ومن ديني؛ تصور والخلق النفس، مثل فلسفي تصور ولكنه مخطط، أيًضا الذات
مختلفني. فلسفيني بلفظني اليشء نفس إىل يشريان فلسفيان، تصوران واملخطط املقولة
مثل تماًما ديني تصور الطبيعة يفوق ما فمخطط مقولة؛ أحيانًا املخطط يكون ثانيًا:
الدقيق باملعنى العقائدية واملخططات والعقائدية الواقعية واملخططات الفضل، مقولة
تصورات اإلطالق عىل تكون أن دون اإليمان مقولة مثل العقائدي، بالالهوت خاصة وقائع
دون الخطيئة، مقولة مثل دينية، تصورات والجحيم والفداء السقوط ومخططات فلسفية،
اإلحسان. مقولة مثل ديني تصور الجذب ومخطط فلسفية، تصورات اإلطالق عىل تكون أن
فلسفية تصورات الحادثة أو الحدوث فمقولة مقولة؛ واملخطط مخطط، أحيانًا املقولة ثالثًا:
الخالص، وتاريخ والعناية، والخلق، والعهد، واإللهام، الوحي، مخططات أن حني يف
حني يف فلسفي تصور الشامل ومقولة دينية، تصورات والخلود؛ والبعث، واألخرويات،
للمخطط وليس املالئم، مخططها للمقولة ليس رابًعا: ديني. تصور الكنيسة مخطط أن
قوانني حتمية ال ويف اإلنسانية الحرية يف مخططها املعجزة فلمقولة املالئمة؛ مقولته
أو املتوسط يف وليس الكالم يف مخططها الكلمة وملقولة املعجز، مجرد يف وليس الطبيعة،

كمقولة. الكنيسة عىل أكثر تنطبق مخططات وهي الرابطة،
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التصور فلسفة ثانيًا:

الدين فلسفة فإن ومحَكم، دقيق تمييز واملخطط املقولة بني التمييز أن فرض وعىل
يف فلسفة من ابتداءً ممكنة املسيحية» داللة يف «محاولة تصورات فلسفة ذلك عن الناتجة
املقصور اليشء عرب يمرُّ بل مباًرشا، مساًرا ليس الداللة إىل التصورات من واملسار الداللة،
إىل اليشء ويحيل اليشء، إىل اللفظ يميل اللفظ، مجرد هو التصور دور ويكون والدال،
تكبريها بعد اللغة فلسفة هي التصورات فلسفة باللفظ، عنها والتعبري فهمها بعد الداللة
يف بحث الداللة فلسفة لها.88 مما أكثر لأللفاظ واقعي ووجود عقلية وحدات ونسبة
التجارب ظاهريات إىل وتؤدي تصوري، قالب يف لوضعها محاولة أي قبل حتى األشياء
انتهى وإذ الدالالت. فلسفة نقيض إذَن التصورات فلسفة املنطقي. الحمل عىل السابقة
أن الظاهرياتي للمنهج يمكن كان التصورات، فلسفة إىل والنقدي النظري التحليل منهج
أكثر تكون أن واملخططات املقوالت لدراسة يمكن كان صحيح الدالالت، فلسفة إىل ينتهي
للدراسة: موضوعات التصورات الدين. وليسفلسفة التصورات فلسفة باسم تمت لو أهمية
تصوري جهاز كل للدراسة يخضع اللحظة هذه ويف إلخ. … عالقاتها طبيعتها، مصادرها،
بالنسبة استقاللها للتصورات ألصبح الظاهرياتي املنهج ُطبق ولو املسيحية، خاصًة للدين
النفسية.89 النزعات إىل بالنسبة ولشمولها ملصدرها، بالنسبة الذاتي ووجودها ملضامينها،
وإىل النمطية، تجاربها وإىل املثالية، الحية مضامينها إىل التصورات إحالة باإلمكان كان
الحي املعطى يأتي إذ دينية؛ نصوص التصورات اليومية. الحياة يف املوضوعية وقائعها
وبالتايل للتأويل؛ منهج مادة والتجربة النص بني العالقة وتقدم اليومية، التجربة من

للتأويل. لظاهريات

هللا90 مشكلة يف والدين الفلسفة بني الخلط (11)

األنا مقولة مثل للتحليل املرتفع املستوى نفس عىل ليست الدين فلسفة يف هللا مشكله
األخرى، املقوالت تحليالت من قوة أقل جذرية بداية من ابتداءً والتحليل واإليمان، والفضل
كما «هللا» مقابل يف الحي هللا مثل: اختياًرا وتتطلب املقابلة، طريق عن التحليل ويتحدد

.Entité وحدات 88

التصورات. يف الظاهرياتي للمنهج التطبيق هذا من نوع الرتنسندنتايل» واملنطق الصوري «املنطق 89

.Ex. Phéno., pp. 520–2 90
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الظاهريات تأويل

الالهوت األنطولوجيا،91 مقابل يف األلوهية الربهان، مقابل يف الرد الفالسفة، يتصوره
تاريخ يف كليًة االختيارات وهذه املتقابالت هذه وتدخل السلبي، الالهوت مقابل يف اإليجابي
واألنساق النظريات عن بعيًدا نفسه السؤال يحلل لم ولكن هللا، بمشكلة يتعلق فيما الفلسفة
تاريخ هللايف مشكلة هي الدين» فلسفة هللايف «مشكلة فإن ثَم ومن به؛ تحيط التي الفلسفية
تبحث إذ البداية؛ من تربيره يتم لم هللا بمشكلة الدين فلسفة مرشوع وبداية الدين، فلسفة
ألمكن الذات مقولة البداية كانت ولو أولية، بداهًة بديهية بداية نقطة عن دين فلسفة أي
بديهية، ليست هللا مقولة أن حني يف بديهي، فالكوجيتو بديهي؛ واقع إيجاد الدين لفلسفة
إثبات بعد هللا إثبات يتم «الكوجيتو» فلسفة ويف الدين؟ فلسفة تبدأ أين فمن أُنكرت فإذا
تربير دون باهلل البداية أوًال؟ هللا وجود إثبات يمكن كيف الدين فلسفة يف ولكن الكوجيتو،
لفظ إن بل منه، التخلص الدين فلسفة تستِطع لم الذي العقائدي الالهوت طبيعة تبني
«هللا» هو يظل الدين فلسفة يف أوىل درسكمقولة الذي فاهلل الالهوت؛ إىل ينتمي نفسه «هللا»
تحليل أيًضا وهي اإليمان ومقولة «هللا» مقولة بني الفرق هو وما الفالسفة، يتصوره كما
تاريخ يف هللا أو الفلسفة تاريخ يف هللا اختياره، يتم هلل تصور أي العقائدي؟ الالهوت يف هلل
فلسفة تركتها املشكلة هذه للمقولتني؟ املبدأ حيث من أو الواقع يف العالقة هي ما العقائد؟
ليس الحي واإلله الفالسفة إله بني التعارض علقتها، ثم أدركتها أو تدركها أن دون الدين
بدايات يف عقليٍّا مرة الفالسفة إله كان الحي.92 اإلله عرفت الفلسفة ألن واقعيٍّا؛ تعارًضا
إله بني والتعارض الحارض، العرص يف وجوديٍّا وجدانيٍّا حيٍّا أخرى ومرة الحديثة، العصور
حيٍّا، أو عقليٍّا الفالسفة إله العكس، عىل بل حقيقيٍّا، تعارًضا ليس الوحي وإله الفالسفة
وهو العقائدي، الالهوت إله من الوحي إله إىل أقرب القلب إله أم العقل إله ، حاالٍّ أو مفارًقا
اإليمان، مقولة يف الدراسة موضوع وهو املقدس، تجيل عملية أثناء التاريخ يف ن تكوَّ إله
مجموع الدين فلسفة يف هللا الفلسفة.93 اكتشاف بحق هو تلقائي لفكر النظري والتحليل

.Hénologie األلوهية 91
بريان، دي ومني ودلتاي، وكريكجارد، .Otto وأوتو .Fries وفريس شيلرماخر، فلسفات مثل وذلك 92

وبرجسون. وبلوندل،
بني العالقة وتشري برجسون، الحظ الخالصكما الوجدان عىل الفكر تأسيس من الفلسفي العمل يتكون 93
برجسون. عند أخرى بألفاظ اليشء نفس إىل أي الشعور؛ يف واملوضوع الذات ومضمون الشعور صورة
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التصور فلسفة ثانيًا:

الواحد.94 وفلسفة الرتنسندنتالية، والظاهريات العمل، فلسفة مثل: الفلسفية، النظريات
من الرد ونتيجة الحلول من قريب هللا الثانية ويف العقيل، اإلله مقابل يف حي هللا األوىل، يف
األنطولوجيا مع تعارض يف الواحد مذهب وضع الثالثة ويف انتقالية، مرحلة اعتباره أجل
باستعمال واألدلة الرباهني ونقد بالحي، االرتباط أجل من الواحد دون بالوجود مكتفية
ومع شخصيٍّا، ال وليس كمطلب واملطلق قصدية، كرًؤى اإللهية الصفات واعتبار الرد،
تم أن بعد العقائدي بالالهوت اللحاق أجل من أعىل من املتقدمة الخطوة هذه تسقط ذلك
اإلنسان بني الحوار يف هللا موضعة من نوع الواحد هللا العادة، فوق فاهلل نسبيٍّا؛ تطهريه

وهللا.95

الفضل96 مقولة يف الديني للنص املختلفة األنواع بني التمييز نقص (12)

األَرس عن بعدهما بسبب التحليل يف النجاح بعض النفس وملخطط الذات ملقولة كان وإذا
كان فقد مخالًفا؛ مصريًا الطبيعة يفوق ما وملخطط الفضل ملقولة فإن والديني، الالهوتي
باسم وأحيانًا الدين، فلسفة باسم والالهوت والعقائد والدين التاريخ من مجموًعا التحليل

الظاهرياتي.97 املنهج
جيدة نقطة وهي توضع؟98 وكيف للفضل؟ فلسفية مشكلة هناك هل هو: والسؤال
اإللهام، خربات وهي الفضل، واقع اليومية الحياة يف الحية الخربات تؤكد إذ للبداية؛
الفضل تؤكد أخرى وتجارب اإلرادة، حدود من بالرغم الذات وقوة املنتظرة، غري واملساعدة
العثرة. حجرة إال الدينية النصوص تحليل يكن لم اإلنسانية، للحياة املختلفة املظاهر يف

القديم العهد نص ليس أوًال: الدينية. النصوص بني املستويات يف التمييز يتم لم
يوجد ولكن العهدين، بني االتصال بعض يوجد صحيح الجديد، العهد مستوى نفس عىل
ويمتد الجذرية، أصالته له بل القديم عن الجديد ينتج لم بينهما، جذري انقطاع أيًضا

الواحد فلسفة الظاهر. يف وهورسل الواقع يف وأفالطون بلوندل من خليط هللا يف ديميرتي تأمالت 94

.Hénologie
.Transordinaire العادة فوق .Duméry: Le Probléme de Dieu, pp. 138–42 95

.Ex. Phéno., pp. 522–4 96

.Engrenage األَرس 97
.Duméry: op. cit., pp. 139–54 98
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الظاهريات تأويل

العهدين إىل لإلشارة «كتاب» لفظ يف يظهر الذي الخلط درجة إىل املزعوم التواصل هذا
إىل يشري الجديد» و«العهد القديم» «العهد تحديد أن من وبالرغم الوقت، نفس يف مًعا
إىل و«الجديد» «القديم» املتعارضان اللفظان يشري كما «عهد» املشرتك باللفظ االتصال
إىل أسقطت قد الجديد العهد تسمية وإن قائًما. زال ما بينهما الخلط فإن االنفصال،
هو فالجديد القانون؛ فقط ويعني التوراة عىل القديم» «العهد األخرى التسمية الوراء
فقط يعني الذي لإلنجيل وعظية تسميًة الجديد» «العهد تسمية كانت القديم، خلق الذي
و«التوراة» ن، املدوَّ الوحي إىل ويشري «الكتاب»، إذَن هي الصحيحة األلفاظ الطيبة. البشارة
ثانيًا: املسيح. أعلنها التي الطيبة البشارة إىل إشارة و«اإلنجيل» موىس، رشيعة إىل لإلشارة
عىل ليسوا األربعة األناجيل يف املتواتر فالنص املستوى؛ نفس عىل ليست اإلنجيل نصوص
بطرس أو يوحنا أو بولس وليس املسيح، هو فيسوع الرسائل؛ من نص مستوى نفس
نص مستوى نفس عىل ليس األوىل الثالثة األناجيل يف املتقابل والنص إلخ. … يعقوب أو
مستوى نفس عىل ليست الكتب ن تكوِّ التي الدينية النصوص ثالثًا: الرابع.99 اإلنجيل
له ليس الروماني أو اليوناني الكنيسة آباء فرتاث الرتاث؛ ن تكوِّ التي الالهوتية األعمال
أساس تاريخي أثر وكل الرتاث، معيار هو والكتاب املتكاملة، الكتب بمجموع عالقة أي
مع مستمرٍّا تواصًال الفلسفة ليست رابًعا: بالكتاب. منه التخلص يمكن العقائد تكوين
جذريٍّا انقطاًعا يكوِّنان والنهضة اإلصالح التاريخية، الناحية فمن تراثًا. أو كتابًا الدين،
فهًما مفهوًما نفسه الدين هي الحديثة العصور فلسفة إن بل ألوروبا، الديني التاريخ يف
الدين األسايسلفلسفة فالدور الجبل»؛ عىل «املوعظة إىل عود «التأمالت» مرة، ألول صحيًحا
ما وهو واقعي، كموضوع أو مثايل كموضوع إما والفلسفة، الدين بني العالقة تحديد هو

الدين».100 «فلسفة مرشوع يف يتم لم
وبعبارة الفعل-القانون. مثل الروحي األنا يف نظرية الدين فلسفة قدمت ذلك ومع
الوحي، معطى من مستنبَط القانون الفعل. والثاني القانون، األول قطبان: للشعور أخرى
ومن الفردي؛ الوعي من وينبثق اإلنساني، السلوك إىل الفعل وينتمي العام، الوعي ويمثل

.Patristique الكنيسة آباء تراث .Ecritures الكتب .Synoptique املتقابل .Ibid., pp. 173–81 99

.Tradition الرتاث
يف ليس الطبيعة يفوق وما الفصل»، ملفاهيم فلسفي «فحص ب يتعلق فيما .Ibid., pp. 277–300 100

الفلسفة. وتاريخ العقائد، وتاريخ النص، تاريخ بني خليًطا إال الحقيقة
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التصور فلسفة ثانيًا:

وهو الفردي، والوعي الشامل الوعي باكتشافها كبري مكسب الفعل-القانون نظرية فإن ثَم
والفعل الواضع الفعل إىل ثَم ومن الفردي؛ والقصد الشامل القصد إىل يؤدي أن يمكن ما

القصدي.101

اإليمان102 ملقولة جذري تاريخي نقد رضورة (13)

يف مادي، مضمون أي مع عالقة أي دون مثايل كموضوع اإليمان مقولة دراسة تمت وقد
بني املضمون هذا ويوضع اإليمان، بمضمون والعقائدية الواقعية املخططات تتعلق حني
كموضوع اإليمان تكوين ويتم الواقعة، عىل القائمة العقيدة تُرد كما الواقعة تُرد قوسني،
نمط مقابلني نمطني املوضوعي الذاتي إىل املادي الصوري الشعور بنية وتقدم مثايل،
لألنساق الصورية النزعة عىل اإليمان يف القضاء يمكن ثَم ومن الوجود؛103 ونمط االعتقاد
الوضعي، بالالهوت يُسمى ملا التاريخية للحوادث املادية والنزعة العقائدي لالهوت العقلية
بني كالهما ُوضع فقد والعقيدة؛ الواقعة بني لرابطة أو ملؤسسة مكان هناك يكون وال
الحضور ميدان يف وخصائصها الشعور مضمون نواة فكرة استخدام يمكن كما قوسني،
نصوص من تكوينها من ابتداءً للعقائد األصلية النواة اقتناص أجل من واالستحضار
مضمون تشخيص يف جديدة أبعاد إىل االنتقال فكرة استخدام أيًضا ويمكن الوحي.104
العقائد.105 تكبري يف ساهمت التي التاريخية الشوائب كل من التخلص أجل من التصور
بالنقد ثبت فقد تاريخي؛ كواقع الحادثة من والعقيدة الواقعة بني الربط قيمة تأتي وال
هذه استقالل األول اثنني؛ شيئني من بل األول، الجماعي الوعي من إسقاط أنها التاريخي
والثاني كواقع، أي إنسانية؛ كحقيقية الذاتي ووجودها مادي مضمون كل من الرابطة

ج٢ الواقع»، إىل النص «من العربي والنص الثالث؛ الجزء التأويل»، «مناهج الرئيسية الرسالة انظر 101
والفعل املكلَّف، مقاصد الفردي والقصد الشارع، مقاصد هو الشامل القصد الثالث. الباب النص، بنية

التكليف. أحكام القصدي وللفعل الوضع، أحكام الواضع
.Ex. Phéno., pp. 524-5 102

.Noétique-Noêmatique الذاتي-املوضوعي الصوري-املادي، .Ideen I, pp. 354–60 103

.Noyau Noêmatique الشعور مضمون نواة .Ibid., pp. 345–9 104

الذاتي الوجود .Présentification االستحضار .Présentation الحضور .Ibid., pp. 352–4 105

.Pratique السلوك .Autonomie
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فهناك التاريخية الحقيقة نقصت فإذا للفعل؛ كمصدر السلوك يف الرابطة هذه فاعلية
العملية. والحقيقة اإلنسانية الحقيقة

الدينية106 العلوم ووحدة الدين فلسفة (14)

املنطق بني العالقة مثل بينهما والعالقة األخرى، الدينية العلوم كل الدين فلسفة تتضمن
ولكن دينية، علوم والتأويل األديان وتاريخ ديني، علم كل رشط الدين فلسفة والفلسفة،

الالهوت. أو الدفاع ليس

الدفاع107 عيوب (أ)

منهجه يف وال غايته يف ال علًما، ليس الالهوت عن مستقالٍّ أو مرتبًطا كان سواء الدفاع
لغوي نقد أو سابق فحص أي دون قبليٍّا به املسلَّم الدين عن دفاع هو موضوعه. يف وال
والجدل الخطابة يمارس النظري، التحليل عن يندُّ الذي األحد يوم خطاب هو عميل، أو
الحمية من نوع عىل يقوم يربهن، من أكثر يقنع السامع، وعي يف اإليمان تقوية أجل من
أشياء ويفرض وخيالية، عاطفية حجج عىل باالعتماد شفاهي بمنطق عنها يُعرب الطائفية
اإلعالن النوع هذا إىل وينتمي اآلخرين، وعي داخل من عنها الكشف دون الخارج من
ينبع الشباب وتجنيد النوع، نفس من أخرى وعلوم والسياسة والتجارة والدعاية واإلعالم
ليست واألمن؛ واملصلحة والخشية، والخوف النظري. الوعي من وليس املراهق، نفسية من
والدين العقائد تاريخ من خليط هو بل علًما، الدفاع ليس وجود، أنماط وال اعتقاد أنماط
أنه إال تربوي خطاب أنه من بالرغم الرفيع الدفاع إن بل الوجدان، واملنطق والفلسفة
الوقت، نفس يف والتجربة العقل استعمال بسبب نجاحه رجع وإذا دفاع.108 النهاية يف
النوع؛ نفس من والدفاع الالهوت اليومية. للخربات النظري التحليل منهج يستعمل فإنه
تثبت ألنها العقيدة؛ عن دفاع الالهوت خطابي، الهوت والدفاع عقائدي، دفاع فالالهوت
قبل العقيدة كانت عليها. والزيادة بل التاريخية العقائد مرياث مسبق بحث أي دون

.Ex. Phéno., pp. 525 106

.Apologétique الدفاع .Ibid., pp. 525-6 107

الرفيع. الدفاع من نوًعا بسكال «خاطرات» اعتبار ويمكن 108
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التصور فلسفة ثانيًا:

عىل إما مستمرٍّا األمر زال وما العذري.109 الحمل كانت واألخرية البابوية، العصمة األخرية
هذا جديدة،110 ملعجزات املستمر بالتقنني ضيق نحو عىل أو العقائد بزيادة واسع نحو
الالهوت، خطابة هو الدفاع أن حني يف دفاعي ميٌل جديدة لعقائد املستمر للخلق امليل
الهوت الثمن، غايل العقائدي الالهوت كان إذا الشعب الهوت الثمن، الرخيص الالهوت هو
والحقيقة للجميع، الهوت هو الذكاء. نقصالسامعني إذا العاطفة الهوت هو الدفاع العلماء.
يثبته للعمل كافرتاض الوحي معطى أخذ وهو العلمي، الدفاع هو املمكن الوحيد الدفاع أن
اإلنسانية، العلوم يف دائًما والبحث إنساني. معًطى الوحي فمعطى العلمي؛ البحث ينفيه أو
عقالنيتها عن ويبحث ممكنة، كحقيقة الوحي معطى العلمي الدفاع يأخذ آخر وبتعبري
الوحي كالم سماع بتحويل ويقوم واقع، إىل الحقيقة يحول الواقعية. حقيقتها أي الداخلية؛
للتأويل منهًجا العلمي الدفاع يضع ثَم ومن الوحي؛ كالم إليه يشري الذي الواقع رؤية إىل
سلًفا.111 املعطى الوحي حقيقة مع الخارجي العالم يف املطابق الواقع إيجاد من يتكون

رفضالالهوت112 (ب)

االشتقاقي للمعنى فطبًقا غاية؛ أو منهج أو موضوع له ليس الكاذب، العلم نموذج الالهوت
العلم موضوًعا. ليس هللا ألن علم؛ ألي موضوًعا ليس وهللا هللا»، «علم الالهوت يعني للفظ
والفهم االتصال موضوع فالوحي الوحي؛ يدرس الذي العلم هو املمكن الوحيد الديني
الوحي ممكنًا، ذلك كان إذا هللا» «علم لتأسيس الوحيد الطريق هو إذَن الوحي والعمل،
أساًسا هو اإلنسان، نحو متجهة قصدية إذَن الوحي إنساني.113 كالم يف معًطى هللا كالم
أي تجنب أجل ومن املرِسل. جهة وليسمن إليه، املرَسل جهة من هللا، وليسعلم إنسان علم

.L’Immaculée Conception العذري الحمل 109
وهذا قبله. وليس موته بعد وُقننت عليل، طفل شفاء والعرشين، الثالث ليوحنا معجزة عن ُكشف 110

حقائق. إىل يحولها ثم وقائع بالقداسة الجماعي اإليمان يخلق كيف يثبت آخر برهان
العمل. نشأة أوًال: التأويل»، «ظاهريات مقدمة انظر العميل. الدفاع من نوع العمل هذا 111

.Pseudo-science كاذب علم .Ex. Phéno., pp. 526–33 112

باعتباره هللا كالم يف البداية نقطة إيجاد هو بارت كارل عند Dogmatique العقائد» «علم أهمية 113
يتضمن بأنه يزعم الذي املقدس النص أخذ هو R. Bultmann بولتمان عند الالهوت وأهمية إنسانيٍّا. كالًما

كشخص. «هللا» يتجنبان الالهوتيني فكال الوحي؛
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األنثروبولوجيا وتشري «ثيولوجيا».114 وليس «أنثروبولوجيا» الوحي معرَّبة، مصطلحات
تسميتها يمكن اإلنسان، نحو متجهة كقصدية بالوحي له شأن ال محدد إنساني علم إىل اآلن
طبًقا فالالهوت الوحي؛ هي إنها أي األنا؛ علم والظاهريات األنا»، «علم أو الذات» «علم إذَن
إىل اإلنسان نحو متجًها هللا ككالم الوحي يقلب للوحي، املعاكس االتجاه هو لتعريفه
كالم يعيص من أول هو الالهوتي للوضع. قلب الالهوت هللا! نحو متجًها اإلنسان كالم
وهللا ذاته. عىل منغلًقا «هللا» ويجعل معاكس، اتجاه يف اإللهية، القصدية عن بانحرافه هللا
شخصه، يف هللا كالم الالهوت يشخص اإلنسان. نحو متجهة كقصدية بالوحي انفتح قد
يسوع كان كشخص، وليس ككالم ينكشف نفسه وهللا الشخص، القتناص الكالم يرتك
مولده وكان اإللهي، بالحضور األبد وإىل األخرية للمرة ليذكِّرهم إرسائيل؛ لبني معجزة آخر
لعقائد طبًقا الالهوت إنه العالم، يف اإللهي التدخل عىل براهني آخر ورفعه ومعجزاته
وضع الذي الالهوت هو الوحي، كالم محل يسوع شخص أحل والذي األوىل، الجماعة

اإللهي. الحضور محل يسوع
تخلق ال مذاهب يف املعتقدات وتجميع العقائد وتكوين ذاته، يف غاية الالهوت ليس
أن دون السلوك أساس النص من املفهوم واملعنى تاريخية. حوادث أو عقلية موضوعات
الحياة يف اتجاهات بل للدين، جامع عقيل مذهب يوجد ال عقليٍّا، نسًقا اإلطالق عىل يكون
أو اإلطالق عىل العالم هو «اللوجوس» ليس (الرباكسيس)، للممارسة واقرتاحات اليومية
الضمني، العمل هو الفكر للممارسة، العقيل األساس فقط بل شخص، أو مادته أو التاريخ
حالة تغيري دون الورق عىل معارك إذَن العقائد معارك الفعل، حالة يف الفكر هو والعلم
لفكرة. مخالفة وفكرة لقضية، مناقضة وقضية لهجوم، مضاد هجوم أنملة، قيد العالم
نقطة وضع أو النص يف فاصلة يف تغيري ومجرد مجردة، عقلية بنية ذلك كل يتجاوز وال
ينتظر يتغري، لم هو كما والعالم كثرية. الهوتية أنساًقا يولِّد عطف حرف أو حرف عىل
العصور يف والعلم والنهضة اإلصالح يف ذلك بعد حدث كما نحوه الفكر اتجاه تغري لحظة

الحديثة.
بينها، التناقض لرفع أو العقائد تكوين يف النقص أوُجه إكمال الالهوت غرض كان
أخذت ولو الكنيسة، عرصآباء يف األوىل السكونية املجامع وقت تاريخية أحداث نتيجة وكان

.Dogmes العقائد .Egologie األنا علم الذات، علم .Anthropologie, Homologie إنسان علم 114

.Corpus جامع مذهب .Doctrines املعتقدات
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أيًضا العقائد ألخذت أخذته الذي غري آخر مساًرا األوىل الستة القرون يف التاريخ حوادث
ريح هبَّة ألقل يمكن وكان العقائد، لتغريت فريق ضد فريًقا أيَّد قيرص أن ولو آخر، منًحى
وأشخاص وحوادث موضوعات إىل تشري ألنها أشياء العقائد التاريخ. مسار تماًما تغري أن
مستقالٍّ واقعيٍّا وجوًدا نفسها إىل تنسب ألنها اإلطالق عىل الخارج يف توجد ومؤسسات،
يف وضعها بفضل مغلقة صورية مجردة، وأصبحت تكلست ثم خلقها، الذي الشعور عن
حقيقة عىل تدل خالصة داللة النص من املفهوم املعنى أن حني يف مستمرة، عقلية أنساق
وهي مخالفة، أو مشابهة أخرى داللة أي عىل مفتوحة وهي الشعور، يدركها إنسانية
ذاتها األشياء يف األشياء وقوة عقائد، بال أساًسا الوحي إنساني، واقع عىل تدل ألنها عيانية

أشياء.115 إىل تحول الذي الوحي يف وليست
يُستعمل فإنه العميل، الشعور يف للسلوك أساًسا ليصبح الوحي معطى يُفهم وكما
موجودة مستقلة عقيدة ليس الوحي معطى اإلدراك، نظرية يف النظري الوعي يف أيًضا
مضمونه، إىل الشعور قالب من شعاع صورة يف املعرفة نظرية يف قبيل نموذج ولكنه بذاتها،
املوضوع من صورته، إىل الشعور مضمون من آخر شعاع مقابل املوضوع، إىل الذات من
ذاته، عىل مغلق كموضوع الوحي معطى العقيدة تأخذ اإلدراك.116 يتم حتى الذات إىل
الوحي الوحي؛ ملعطى الثالثية القبلية البنية إىل يؤدي وهذا الحي، بجانبه الصلة مقطوع
تسودها حتى العقيل من نهائي ال عدد إىل مضاعًفا العقيل العقيدة تأخذ والواقع. والعقل
العقائد عن ويغيب عقليٍّا، ممكنًا يشء كل يصبح بحيث العقيل التشعيب أو التفريع ظاهرة
غابت ما فإذا به، الفكر يربط الذي والواقع اإلدراك يف القبيل بدور يقوم الذي الوحي تماًما
التاريخية الصحة عن البحث يف كليًة أيًضا تغيب فإنها الفهم ويف السلوك عن العقيدة
التبشري لحاجة طبًقا الجمعي الوعي يف تكوَّنت التي العقائد أن فالواقع املقدس؛ للنص
األوىل، الجماعة وضع من الجديد العهد روايات أن التاريخي النقد أثبت لو حتى ثابتة تظل

قويٍّا ِفعل ردَّ خالصة كعاطفة الدين تعترب التي Otto وأوتو وشيلرماخر Fries مدرسة كانت لذلك 115
كانط. عند األخالق يف الصورية عىل فعل رد كان تاريخيٍّا أنه حني يف الهوتي، كنسق الدين عىل

مضمون ومن .Noético-Noêmatique املوضوع إىل الذات من مضمونه، إىل الشعور صورة من 116

قانوني .Prédication التبشري .Noético-Noêmatique الذات إىل املوضوع من صورته، إىل الشعور
.Canonique
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بل وفضله، التقنني حظ لها يكن لم أو ُفقدت ثم الجماعة لدى انترشت أخرى روايات مثل
متطابقة كانت التي الروايات وكل التقنني! مقياس هي العقائد هذه كانت العكس، عىل
الروايات استبعاد تم حني يف صحيحة، اعتُربت األوىل القرون سادت التي العقائد مع
ثَم ومن املقننة؛ األوىل الروايات مع جنب إىل جنبًا كذلك يتناقلونها الناس كان التي األخرى
حني يف بالعقائد كذلك إثباته تم ما هو القانوني بالرضورة، الصحيح هو ليس فالقانوني

التاريخي. النقد طريق عن كذلك إثباته يتم ما هو القانوني أن
ولم للعرص، الفلسفية التيارات لعبة يكون أن عىل العقائدي الالهوت يتوقف ولم
نشأة تتبع يكفي بيئتها، يف واالجتماعية واالقتصادية السياسية الحركات عن معزوًال يكن
الالهوت كان العقائد، تشكيل يف التاريخية الحوادث دور لرؤية وتطوره العقائدي الالهوت
ومرياثها، بالِهلِّينستية وثيقة صلة عىل الروماني أو اليوناني الكنيسة عرصآباء يف العقائدي
الوثنية واملسيحية الهلينستية، واملسيحية اليهودية، املسيحية دخلت البدائية املسيحية ويف
حتى اليونانية الفلسفة إطار يف العرصاملدريسيُنَسج يف العقائدي الالهوت وكان الرومانية.
األوروبي، للوعي ديني تاريخ العقائدي الالهوت العلم. وظهور والنهضة اإلصالح عرص
وال دينيٍّا وال مقدًسا ليس صوره، أشد ويف واالجتماع، والسياسة االقتصاد فيه شارك
بمناسبة الجمعي بالوعي العقائد تكوين من ابتداءً تاريخي بناء مجرد هو به،117 موًحى
هو به املوحى إنما به. موًحى ليس الكنيسة، آباء عرص يف ومحددة معينة تاريخية حوادث
ينتمي ال ألنه دينيٍّا وليس العقائدي، الالهوت تكوين عىل سابق وهو للمبلغ، املبارش الكالم
نشأة وراء التي التاريخية الحوادث ألنه مقدًسا وليس الديني، املعطى األوىل النواة إىل
الوحي يف تخصص إذا علًما العقائدي الالهوت يصبح أن يمكن مقدسة، ليست العقائد
التخلص بعد للوحي األصلية النواة عن البحث ويحاول املدون، ثم الشفاهي والكالم املعلن
وتطورها العقائد نشأة يتتبع به. وعلقت إليه ترسبت التي التاريخية الشوائب كل من
الالهوت يُصبح ثَم ومن األدبية»؛ األشكال «تاريخ مدرسة تفعل كما األوىل الجماعة كخلق
وضًعا يأخذ أن يستطيع املعنى وبهذا اللحظة، هذه يف وفقط تاريخيٍّا، نقًدا العقائدي

رشعيٍّا.

واإلنقاذيات ،Mariologie واملريميات ،Christologie املسيحيات العقائدي، بالالهوت ويرتبط 117

والشيطانيات ،Eschatologie واألخرويات ،Permalologie الرشعيات ،Sotériologie الخالصيات أو
.Enonciateur املعلن إلخ. … Angélogie واملالئكيات ،Démonologie

498



التصور فلسفة ثانيًا:

يتدخل ال وهو السلبي، الالهوت هو رضوريٍّا، ذلك كان لو املمكن، الوحيد الالهوت إن
واإلرادة. العقل مثل: إنسانية مقوالت والصفات فقط، صفاته يتناول بل الشخصاإللهي يف
هللا يُعرف ال ممكن، تحديد كل وينكر شيئية، نزعة كل من هللا تنزيه السلبي الالهوت ميزة
رسالة السلبي الالهوت رسالة تشبيه، كل عن بعيًدا اإللهي التعايل يظل ثَم ومن سلبًا؛ إال
العقائدي، الالهوت يف والتشبيهية الشيئية النزعات استبعاد أجل من رضوري وهو تطهري،
يعني ال فهمه.118 تم لو بعضاألهمية الوضعي بالدين املرتبط الوضعي لالهوت يكون وقد
فقط يعني بل الالهوت، يف كمعناه مؤسسيٍّا أو الدين، يف الحال هو كما تاريخيٍّا «وضعي»
بنيته ألنه نظًرا داخله يف الواقع يتضمن الوحي معطى أن الوضعي الالهوت يعني «واقعيٍّا»؛
يكون قد الجديدة الخاصة الحالة أن إىل يشري كما والواقع، والعقل الوحي تتضمن الثالثية
كأصل الوحي معطى بني تماثل عالقة وجود «وضعي» يعني بالقياس، املثايل وضعها لها
العنرص املعنى بهذا الوضعي الالهوت يصبح كفروع، مشابهة أخرى خاصة ملعطيات
الحديثة واالتجاهات األصل، داخل الحديدة الحالة دائًما يدرج ألنه الوضعي؛ للدين املحرك
من خطورة أقل وهو الفيزيقي، والالهوت الوضعي، الالهوت يف ازدهاًرا الحركات أكثر هي
والعلية، الغائية مثل: العالم، يف يجد أن حاول إذا أيًضا الطريق يضل العقائدي، الالهوت
برهان؛ بأي عليه الربهنة يمكن وال علم، ألي موضوًعا هللا ليس هللا. وجود عىل براهني
أي كلماته؛ طريق عن بها االتصال يتم إنسانية قصدية هللا مسبق. وجود أي له ليس ألنه
يصبح للعالم، مثاليٍّا نظاًما الوحي ويصبح واقع، إىل تتحول ممكنة حقيقة الوحي بالوحي،
ومن اإلنساني؛ الشخص بعمل العملية هذه وتتحقق «هللا»، العالم ويصبح العالم، «هللا»
يستطيع ذلك ومع العالم، يف وواقعه العميقة داللته ويجد «يصري» بل هللا، «يكون» ال ثَم
معنى بحث يف الطبيعية العالمات تأويل يف كربى أهمية له تكون أن الفيزيقي الالهوت
بعد الفيزيقي الالهوت يستطيع معينة، داللة تُعطي عالمة كله العالم يكون وقد األشياء،
طبًقا خدماتها تقدم النظرية الكونيات من نوًعا يصبح أن طبيعي كموضوع العالم رد
العالمة العالم ويصبح اللغوية، العالمة النص ويصبح الوحي، نص فهم أثناء للحاجة
يشبه بل بالالهوت، له عالقة ال والتجربة العقل عىل القائم الطبيعي والالهوت الطبيعية،
من النظري الوعي يستعمله الذي املنهج وهو اليومية، للخربات النظري التحليل منهج

أصل الكنيسة. املجامع والهوت الكتاب والهوت الكنيسة آباء الهوت العقائدي بالالهوت ويرتبط 118

.Cas-type
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عالقة أي الطبيعي لالهوت ليس اللغوية، املبادئ تطبيق بعد الوحي نص معنى فهم أجل
التجارب دالالت مجموع يعطي الخاص، القانوني وضعه يمتلك لذلك العقائدي؛ بالالهوت
نص لتأويل الطبيعي الالهوت عن غنى وال نصالوحي، معنى مقابل يف املتطابقة اإلنسانية
الحقيقة إال الوحي نص يعطي ال حني يف اإلنساني، الواقع يعطي الذي هو ألنه الوحي؛
يضل فإنه العقائدي، الالهوت من خطورة أقل أيًضا وهو األخالقي، الالهوت أما بها، املوحى
أو لإلثبات موضوًعا «هللا» ليس «هللا»، وجود عىل األخالقية األدلة يعطي أن أراد إذا الطريق
يدرس عندما األخالقي الالهوت أهمية تربز ذلك ومع بالعمل، للتحقق مرشوع بل النفي،
العميل، بالشعور يرتبط الحالة هذه ويف السلوك، أساس عن بالبحث اإلنساني السلوك

بالعمل. للعالم مثايل كنظام الوحي معطى تحقيق ومهمته

التأويل119 وعلوم األديان تاريخ (15)

التأويل. وعلوم األديان تاريخ هما الدين، لفلسفة مفيدان رئيسيان علمان يربز ذلك ومع

األديان120 تاريخ فائدة (أ)

للنصاملقدس، التاريخية الصحة عن البحث مهمته التاريخي، النقد من جزء األديان تاريخ
للتخلص تاريخه عرب املقدس النص يف التاريخية واآلثار املصادر يكتشف أن يستطيع
بالنقد ملَحقة مادة إذَن األديان تاريخ التاريخية، شوائبها من األوىل النواة وتخليص منها،
القواعد ألكثر طبًقا املقدسة الكتب رموز وفك ، مستقالٍّ علًما يكون أن دون التاريخي
للنص التاريخية الصحة بحث رشط هو رضوري،121 أمر التاريخي النقد للفلسفة، إحكاًما
املدون الكالم يكون أن هو ال أم وحي املقدس النص أن عىل الوحيد والدليل املقدس.
والثاني الحقيقة، ثلث يمثل فإنه تاريخيٍّا صحيًحا النص كان وإذا الرسول، نطقه قد
املعنى تحول والثالث اليومية، الحياة لتجربة مطابًقا النص يف املتضمن املعنى كان إذا

.Ex. Phéno., pp. 533–6 119

.Ibid., pp. 533–5 120

.Brut املادي .Enonciateur الرسول .Duméry: Critique et Religion: p. 233 121
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الثاني الثالث النص نقص فإذا للعالم. مثالية وبنية للسلوك كقاعدة النص من املفهوم
أي يتضمن وال تماًما موضوًعا يصبح أيًضا الثالث نقص وإذا الثالث، يبقى الحقيقة عن
الوضعي للمنهج امتداًدا يكون ذلك فإن األديان تاريخ التاريخية النزعة سادت وإذا وحي،
األديان، تاريخ مهمة وليست الفلسفة مهمة التاريخية النزعة ونقد اإلنسانية، العلوم يف
للنص، التاريخية الصحة حول املوضوعية البحوث من بالرضورة التاريخي النقد ويتكون
للنقل، كوعاء الراوي شعور وجود هو بسيط لسبب التاريخية النزعة عليها تسيطر وال
مدرسة نجحت لذلك املادية؛ الوقائع من وليس الشعور من التاريخي النقل مناهج تنبع
األول كاملوطن والجمعي الفردي الشعور تضع ألنها باهًرا؛ نجاًحا األدبية» األشكال «تاريخ
التاريخية الوقائع كل وضع بالضبط هو «الرد» وأهمية املقدسة. النصوص تكوين يف
النقد إىل وباإلضافة الجماعي، الوعي يف حية كمضامني عليها اإلبقاء أجل من قوسني بني
مراحله خالل من الوحي تطور دراسة يف األديان تاريخ من االستفادة يمكن التاريخي
التاريخية الصحة عىل املحافظة التاريخي النقد مهمة كانت فإذا التاريخ. عرب املختلفة
تطور دراسة األديان تاريخ مهمة تكون اكتماله، بعد املدون أو الشفاهي الوحي، لنقل
الوحي بني مقارنة دراسة أي يف الدخول ودون األخرية. مرحلته يف اكتماله قبل الوحي
جدل يف الداخيل منطقه لرؤية الداخل من الوحي تطور تتبع يمكن التاريخي، والتدين

واالكتمال.122 الكمال
يتم لم إن التربير إلمكانية الدين، فلسفة يف قبل من املعروف املقارن، املنهج ويخضع
ا مستمدٍّ كان املقارنة معيار أن لو موضوعيته بفقد ويخاطر محايد،123 بشعور تطبيقه
ملخطط طبًقا آخر دين حساب عىل دين تقييم يحدث الحالة هذه ويف محدد، دين من
شائع، هو ما عىل أوروبا، يف الدين فلسفة نشأت وملا الباحث. إليه ينتمي الذي الدين
عام كمعيار املسيحي الدين مخططات بأخذ املقارن املنهج يخاطر املسيحي، الدين مهد
كل باختصاٍر أي واألشخاص؛ واملؤسسات والعقائد التاريخ ويصبح األديان، لكل صالح
النسق، هذا تنكر التي تلك خاصًة لها، ومعياًرا األخرى األديان مقياس املسيحي النسق

(اإلسالم). والرشيعة-املحبة (املسيحية)، واملحبة (اليهودية) الرشيعة جدل هو 122

الفهم. املقارنة غرض الفهم. عىل يقوم أساًسا منهجه فإن املقارن للمنهج دلتاي استعمال من بالرغم 123
.Vancourts, p. 58 املقارن األديان تاريخ يف املقارن املنهج يُستعمل ما وكثريًا
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دائًما الدين فهم أوًال: جمة؛ مخاطر يسبِّب قد األديان بتاريخ املقارن املنهج وارتباط
خلط خطورة هناك وتكون التاريخ، يف بالفعل موجودة ديانات املحددة والديانات كتاريخ،
الدينني بني والفرق بالبدائي، يُسمى ما أو التاريخ ودين الوحي دين بني األنثروبولوجيني
يف بالوقوع املقارن املنهج يخاطر كما النوع، يف فرق أيًضا بل الدرجة يف فرًقا فقط ليس
بالرضورة تتدخل ثم أوًال، فردية كظاهرة الدينية الظاهرة برؤية السوسيولوجية، النزعة

والنفسية. واالجتماعية واالقتصادية واألنثروبولوجية «اإلثنية» البحوث

الدينية124 العلوم ذروة التأويل (ب)

النصاملقدس أن فالواقع الدين؛ فلسفة لُب ن يكوِّ والذي باألصالة، الديني العلم هو التأويل
الوحي ُعرف فقد الدين؛ يف ومحَكم موضوعي تفكري لكل الفعيل واألساس البداية نقطة هو
عن أيًضا (هللا)، الوحي بمصدر النبي عالقة وهي النبوة، ُعرفت كما الكتاب، طريق عن
الديني، للمعطى الوحيد املصدر هو الكتاب الصويف، الطريق وباستثناء الكتاب، طريق
النص إذَن وشخًصا، حقيقة بل لغة أو كالًما الوحي يعطي ال الصويف الطريق إن بل
لكل األول العلم هو النص، منطق هو والتأويل الوحي، ملعرفة الوحيدة الوسيلة هو املقدس
الصحة عن البحث تماًما: متمايزتني بمهمتني عادًة التأويل ويقوم آخر، ممكن ديني علم
املبادئ طريق عن النص معنى وفهم التاريخي، النقد طريق عن املقدس للنص التاريخية
وكل بالثاني، مرتبطة اللسانية العلوم وكل باألول، مرتبطة التاريخية العلوم كل اللغوية،
مسائل الجمعي والوعي والعصمة والتقنني واإللهام ن املدوَّ والرتاث الشفاهي الرتاث مسائل
املعنى وطبقات الروحي واملعنى الحريف املعنى مشاكل كل أن حني يف التاريخي، النقد يف
مهمة املهمتني؛ الراهنة الحالة يف التأويل يخلط ثَم ومن اللسانية؛ بالبحوث تتعلق املختلفة
التحقيق مهمة تماًما يهمل أنه إىل باإلضافة هذا اللغوي. التحليل ومهمة التاريخي النقد
النظري بالشعور التاريخي الشعور اختلط وإذا للعالم، مثايل كنظام الوحي ملعطى العميل

تماًما.125 غائبًا يكون العميل الشعور فإن

.Ex. Phéno., pp. 535-6 124

.Duméry: Critique et Religion, pp. 241–52 125
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الظاهرياتي126 للمنهج الضئيلة واملساهمة التصور فلسفة حدود (16)

للمنهج الضئيلة املساهمة يف أيًضا ولكن داخلها، من فقط ليس حدود لها التصور وفلسفة
الظاهرياتي.

التصور127 فلسفة حدود (أ)

أبعد إىل البحث ذهب لو ملموسة نتائج عىل الحصول املمكن من كان الدين فلسفة يف
هو اإلنساني الذات ظل إذا مثًال، القائمة. بالعقائد اهتمام أي دون تامة وبشجاعة مًدى
يُدفع لم فلماذا تأويله، عن وكمسئول الفعيل، التطور عن كمسئول بمعنيني، التاريخ صانع
الجمعي الوعي وأحيانًا للمبرش، الفردي الوعي هي اإلنساني الذات مًدى؟ أقىص إىل ذلك
وأهمية رسميٍّا، القائمة للعقائد األوىل األشكال خلق الذي هو الشعور هذا األوىل، للجماعة
هذه مالحظة من بالرغم الحكم إطالق يف الشجاعة هي األدبية» األشكال «تاريخ منهج

مرات.128 عدة العلمية املادة
والالهوتية الدينية اللغة زالت وما اللغة، مشكلة حل الدين فلسفة تستِطع لم
الخليط هذا كان وإذا واآلخر، الحني بني الفلسفية اللغة وتدخل السائدة، هي والتاريخية
إىل باإلحالة أو العقائدي لالهوت سطحي لتحديث جديدة مصطلحات تنحت أحيانًا، يبدو
نفسها عن الدين فلسفة تعرب خاصة، املعارصة أو الحديثة أو القديمة الفلسفية األنساق
إىل مصطلحات عدة بني اللغة تردد ويرجع وإنسانية، شاملة لغة يف أي فلسفية؛ لغة يف
هذه من خليط الدين فلسفة أن فالواقع والفلسفة؛ والتاريخ والالهوت الدين بني الخلط
الدين أنه عىل باستمرار الالهوت ويؤخذ دائم، والالهوت الدين بني الخلط األربعة، العلوم
وال التاريخية، والحوادث التصورية األبنية من خليًطا إال ليس الواقع يف والالهوت ذاته،
له شأن ال فالدين والتاريخ؛ الدين بني أيًضا الخلط يستمر لذلك كظاهرة؛ بالدين لها شأن
غياب إىل والفلسفة الدين بني الخلط ويرجع الدين، وضعية من ذلك ينال أن دون بالتاريخ
الدفاع يف مالئمًة الجوانب أكثر عىل الخليط هذا ويرتكن بينهما، للعالقة مسبق تحديد أي

.Ex. Phéno., pp. 536–43 126

.Collective الجمعي .Communautaire الجماعي .Ibid., pp. 536–9 127

.Néologism جديدة مصطلحات .Duméry., op. cit., p. 147 128
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داخل ولكن واآلخر، الحني بني املهمة اللغوية املالحظات بعض تعطي ذلك ومع الجديد،
ورضورة كلمة استخالصمخطط أجل من الفلسفية الدراسة كفاية عدم مثًال، التام. الخلط
تكتشف أن الدين فلسفة الستطاعت األمام إىل خطوة املالحظة هذه دفعت ولو السياق، أخذ
نحٍو عىل ُطبق قد الظاهرياتي املنهج كان وإذ وأشياء. ومعاني ألفاًظا بأكمله، لغويٍّا منطًقا
يفكر، يتكلم، «لوجوس»؛ لكلمة الثالثة للمعاني طبًقا اللغوي املنطق اكتشاف ألمكن جادٍّ
ومنطق الخالصة، الصور علم وهي واملعنى، اللفظ إليه يحيل الذي اليشء أو الفكر موضوع
تلك خاصًة املعارصة الفلسفة مكاسب استعمال من وبدًال الحقيقة.129 ومنطق االتساق،

الكرام.130 مرور ومرَّت عابرة، مالحظة أعطيت اللغة، أنطولوجيا أبرزت التي
بحيث كاملة، سيادًة الدين فلسفة والفرعية، الرئيسية املعارصة، الفلسفات سادت وقد
لألعمال الرصد هذا ويخفي األخرية،131 السنوات يف الفلسفية لألعمال رصًدا أصبحت إنها
االستعانة ت تمَّ وقد لكشفها، الرصد هذا أتى والتي ذاتها، األشياءَ كبري حدٍّ إىل املعارصة
الفلسفية باألعمال مختلطًة العمل كفلسفة الفلسفية األعمال وتطغى اإلنسانية. باإلحاالت
يتعلق فيما أما معارصة، فلسفية نظرية تمثل نقدها يتم نظرية وكل الخلق،132 لفلسفة
النقدية، الفلسفة من واألنا-الصورة الالهوت، من الخالص موضوع فاألنا بالجوهر-األنا،
املثالية، فمن التفكري، عىل السابق واألنا األنا-الروحي، أما الشخصانية، واألنا-الشخصمن
العمل فلسفة من خليط والفعل-القانون الروحي األنا ونظرية الوجودية، من واألنا-الاليشء
تم وقد املعارصة.133 لألعمال الفسيح امليدان األنثروبولوجية اللوحة وتبني الخلق، وفلسفة
بعضها اإلنسانية العلوم كل وتقريبًا النفس وعلم االجتماع وعلم األنثروبولوجيا بني الجمع
الذي الالنهائي هذا وسط الدين فلسفة وتاهت املعارصة، لألعمال بانوراما يف بعض مع
األعالم أسماء من الهائل الحشد هذا وسط وضاعت املعارصة، األفكار من حرصه يمكن ال

الحقيقة .Consequence االتساق .Morphologie الصور علم .Log. For. Trans., pp. 27–71–9 129

.Vérité
.Duméry: op. cit., p. 155 130

Regards sur la Philosophie املعارصة» الفلسفة عىل «نظرات آخر، كتاب يف بذلك ديميرتي قام وقد 131

.contemporaine
من خليط ديميرتي عند الفلسفة أن فالواقع برجسون؛ عند الخلق وفلسفة بلوندل، عند العمل فلسفة 132

املعارصة. الفلسفة يف بلوندل بلسان الرسمي املتحدث هو وديميرتي بربجسون، تصحيحه بعد بلوندل
.Duméry: op. cit., pp. 91–100 133
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تاريخ عىل الكاملة السيطرة هو الدين فلسفة تقرتحه ما والسجاالت، املؤلفات وعناوين
كان الحديثة،134 لألفكار متحف مللفات الفلسفية واألنساق الدينية والنظريات األفكار
بعُد فيما تحدد كي للحضارة كنواة الوحي معطى أخذت لو تنجح أن الدين لفلسفة يمكن
من مشكلة هي الدين فلسفة إلخ.135 … والتاريخ والالهوت والفلسفة الدين بني العالقة
األلفاظ خالل من نفسه عن الدفاع ويكشف علنًا،136 ذلك تكذيب من بالرغم الراقي الدفاع
أو العادة»، «فوق مثل: فوق» «ما أو الطبيعة»، بعد «ما مثل: بعد» «ما املقاطع من املركبة
هذه كل وتحيل أسمى»،137 «تأمل مثل: «أسمى» أو الطبيعة»، يفوق «ما مثل: يفوق» «ما

«هللا».138 إىل لإلشارة أخرى ألفاظ تُستعمل كما املفارقة، إىل األمامية املقاطع

الظاهرياتي139 للمنهج الضئيلة املساهمة (ب)

تسوده مسبقة، أولوية له تكون أن دون غريه مثل عامًلا الشعور يظل الدين فلسفة ويف
حياد يف تفسريات وكلها إلخ. … امللحد املؤمن، غري املؤمن، مثل: للشعور أخرى أنماط
للحقيقة، الضامن املحايد الشعور يف تساهم أن إذَن الظاهريات تستطيع املحايد، الشعور
جميع وتذكر الحضارية، املؤلفات تسودها إنسانية إحاالت أي من الدين فلسفة وتخلو
التي للظاهريات يمكن وكان املجدد، واملوقف اإلنسانية التجربة وتغيب تقريبًا! النرش دور
اإلقالل مع إنسانية كإحاالت عديدة حية تجارب تقدم أن جزئيٍّا الدين فلسفة إليها تنتسب
مستقل كعلم ا جادٍّ مأخذًا الظاهريات أخذت لو املكتبية اإلحاالت من الهائل الكم هذا من
عىل األعمال كل وليست األعمال.140 باقي مثل حضاري كعمل فقط وليس بذاته قائم

من الوفرة لهذه الحاجة فيَم خاصة: القارئ يتساءل «ربما قائًال: بذلك نفسه املؤلف ويعرتف 134

.Ibid., p. 121 الدين؟» فلسفة وهو محدد إطار يف اإلنساني بالذات املتعلقة التفصيالت
.Haute Apologétique الراقي الدفاع .Ibid., p. 7 135

.Ibid., p. IX 136

.Supra أعىل أسمى، .Sur فوق ما .Trans فوق .Meta بعد ما 137

.Duméry: op. cit., pp. 37, 139, 294 138

.Ex. Phéno., pp. 539–43 139

لهورسل الكاملة األعمال وكانت .١٩٥٦ عام الدين» «فلسفة صدر .Duméry, op. cit., p. 16 140

الدراسات من الظاهريات عن معلوماته املؤلف استمد ذلك ومع الصدور، يف بدأت قد Husserliana
الثانوية.
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اتساق عدم وينتج ومحكم، دقيق نحو عىل البعض بعضها عىل وتعتمد املستوى،141 نفس
الديني.142 للمعطى املختلفة الحضارية للتجليات مسبق تحديد غياب إىل املراجع

بها تمتلئ التي النظريات باقي مثل فلسفية كنظرية الظاهريات استعملت وقد
الظاهريات إىل انتسابها عن أحيانًا الدين فلسفة تعلن املعنى وبهذا املعارصة، الفلسفة
استُعمل الدينية، الظاهرة يف الظاهرياتي للمنهج وجذريٍّا مباًرشا تطبيًقا تكون أن دون
وحيد كمصدر الثانوية الدراسات عىل االعتماد تم وقد مصطلحاتها»،143 من «جزء فقط
مالئمة الظاهراتية املفاهيم أو املصطلحات تبدو مرة كل ويف الرتنسندنتالية.144 للظاهريات
استُخدم كما استعمالها، يتم فإنه املعارصة الفلسفة عىل النظرة إكمال أجل من وصالحة
للتعبريعن أخرى ألفاظ مجرد الشعور» بصورة الخاصة «األوضاع القلب.145 بمعنى «الرد»
الفلسفات استعمال مثل واآلخر الحني بني الظاهريات الستعمال ونظًرا العقلية،146 الحلول
هللا يثبت وعندما الدين.147 فلسفات باقي مثل أيًضا الدينية الظاهريات استعملت األخرى،
الظاهريات.148 دون الفلسفة تاريخ عىل االعتماد يتم الحالة هذه ففي حية، كتجربة
اإلبقاء أجل من «الرد» تحت هللا فيوضع الربهان؛149 مع تعارض يف كثريًا «الرد» واستعمل
أخذ دون وحده «الرد» لفظ استُعمل كما الفلسفي، الربهان عن يندُّ الذي «الحي» عىل
«فوق هللا إىل انتهى الحال هللا إىل «الرد» يؤدي أن من وبدًال فلسفي.150 كعلم الظاهريات

الظاهريات؟ من يبقى فماذا العادة»،
القائمة؛ العقائد تربير لحاجة طبًقا الظاهريات تنقلب قد العابرة اإلشارات هذه ويف
النظرية، الظاهريات من جزء النشوئية الظاهريات الرتنسندنتالية، الظاهريات ففي

بونتي. ومريلو بولس القديس عن وهيدجر، األكويني توما عن الوقت نفس يف ديميرتي يتحدث 141
طبًقا تصنيفها من بالرغم والالهوت» «النقد آخر يف املصادر يف بوضوح املراجع اتساق عدم يظهر 142

املختلفة. والدينية الفلسفية للعلوم
.Duméry: op. cit., p. 40 الهامش يف مالحظة 143

.Dufrenne وديفرين ،Jeanson جيلسون عىل ديميرتي اعتمد 144
شيلر. ماكس تفسري نفس وهو 145

.Noétique الشعور بصورة الخاصة .Duméry: op. cit., p. 91 146

.Duméry: Le Problème de Dieu, p. 25 147

.Ibid., pp. 41-2 148

.Ibid., pp. 46–8 149

املؤلف. من واضح اعرتاف وهذا .Ibid., p. 49 150
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يف النظري إدخال الدين فلسفة وتريد السكونية، الظاهريات من جزء الحركية والظاهريات
وعادًة املادي.151 املضمون يف بذاته القائم املستقل املثايل املوضوع يضيع ثَم ومن النشوئي؛
عرضة أكثر ألنها الرتنسندنتالية؛ الظاهريات من بدًال األنطولوجية الظاهريات تؤخذ ما
التصورات بعض وتظهر القوسني.152 إزاحة بعد العالم عىل أحكامها نقد يف للتجريح
أو «صورة» بالرضورة وليست للحاجة، طبًقا واآلخر الحني بني الظاهراتية واملفاهيم
املختلفة لألنواع التعرض وتم بها،153 ارتبطت ذلك ومع ظاهراتية، تصورات «بنية»
من الثالثة األنواع عرضت وكذلك املعرفة،154 ملجرد والنظري الرتنسندنتايل «الرد» من
ملجرد الخالق املنتج والتأكيد املوضوعي، الذاتي والتضايف النفسية، السلبية القصدية
والظاهريات الوجدانية، والظاهريات اإلدراك، ظاهريات أُضيفت أدق وبتعبرٍي املعرفة.155
الالهوت بها يُلحق حتى السابق تاريخها عىل الظاهريات وامتدَّت األنطولوجية،156

العقائدي.157
هو ملا جديد كفهم كمضمون، وليس كلفظ األعمال مجموع يف الظاهريات وتستمر
األخرى األلفاظ بعض وتستعمل االسم،158 بهذا معروف دقيق كعلم وليس بالفعل قائم
املنهج إلبراز أفضل فرصًة تكون أن الحلول ملعركة يمكن وكان استحياء، عىل έποxη مثل
بالقوة الظاهرياتي املنهج أخرج أن سبق وقد العمل.159 فلسفة سادتها ولكْن الظاهرياتي،

النظرية ،Génétiqué النشوئية ،Transordinaire العادة فوق الهامش يف مالحظة .Ibid., p. 145 151

.Eidétique
هورسل. عند الظاهريات من استعماًال أكثر وسارتر بونتي مريلو عند الظاهريات 152

.Productive منتج .Constatation التأكيد .Passivité السلبية .Duméry: op. cit., p. 24 153

.Corrélation noèse-noême املوضوعي الذاتي التضايف .Ibid., p. 50 154

.Ibid., p. 51 155

.Ibid., pp. 58–62 156

.Ibid., p. 84 157

«الوجودية يف املعارصة األعمال لتحليل منه جزءًا يخصصديميرتي املعارصة» الفلسفة عىل «نظرات يف 158

،Müller وميلر بونتي، ومريلو وسارتر، ،G. Marcel ومارسل ،R. Verneaux فرنو مثل: والظاهريات»
.Duméry: op. cit., pp. 169–97 .A. Camus وكامو

.Duméry: Raison et Réligion dans la Philosophie de l’Action, pp. 263–340 159
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إىل املنسوب «الرد» تعميم يتم ولم الفلسفتني.160 اختالف من بالرغم العمل فلسفة من
تحيي العكس عىل بل الصورية نحو الظاهريات تدفع وال التاريخية، العقائد كل عىل العمل
الرتنسندنتالية الظاهريات عىل العمل فلسفة إىل املنسوبة األنطولوجيا وميزة الظاهرة،
املمكنة الوحيدة واألنطولوجيا العقائدي. الالهوت تربير أجل من مسبًقا افرتاًضا إال ليست
الشعور، مناطق عىل القائمة املناطق أنطولوجيا وهي نفسها، الظاهريات أعطتها التي هي

الوجود. مناطق تقوم أساسها عىل والتي
وبني بينه تجانس وجود أوًال يلزم الدينية، الظاهرة يف كان أيٍّا منهج ولتطبيق
املوضوع ألبعاد تصغريًا التطبيق يكون موضوعه من اتساًعا أقل املنهج كان إذا املوضوع،
املنهج ويرفع الحي، طابعه الوحي معطى من العقيل املنهج يرفع إذ ملكوناته؛ وتفكيًكا
الوحي معطى من التجريبي املنهج ويرفع العقيل، طابعه الوحي معطى من الوجودي
والظاهرة املختار املنهج بني تناسب عدم يف الدين فلسفة تقع قد لذلك إلخ؛ … القبيل طابعه
منهجه، يخرج ومنه معني، فلسفي نسق إىل تنتمي فلسفة أوًال هي الدين فلسفة الدينية.
العقيل يعطي وحده الظاهرياتي املنهج معينة. طائفة من دينيٍّا تصوًرا له ألن ديني وهو
يف وضعه وللوجودي الشعور، مضمون يف وجوده وللتجريب الشعور، صورة يف حقه
من الذي املقدس النص وليس الدينية، الظاهرة مصدر هو وحده الوحي نص الشعور،
هو التأويل ظاهريات الكنيسة، آباء من املؤلف الديني النص وليس األوىل، الجماعة خلق
الدين فلسفة اتجاه ويرجع وموضوعه.161 املنهج بني التجانس يحقق الذي الوحيد العلم
البداهة هو الشعور أن فالواقع النفس؛ ومخططات الذات مقولة إىل الدين ظاهريات نحو
القائم الالهوت مع الدين فلسفة قطيعة سبب هو وهذا ممكن، تكوين ألي والبداية األوىل
فلسفة وتعود فيه، توجد والذي الشعور عن مستقلة وقائع العقائد اعتبار يريد الذي رسميٍّا
الدفاع من نوًعا أصبحت أن بعد الخلفي الباب من العقائدي الالهوت حظرية إىل الدين
املنسوبة نفسها هي فيه، توجد أنها مع الشعور، عن املستقلة الوقائع وليست الراقي،
تم وقد إنسانية، كوقائع أي كحقائق؛ الشعور يثبتها التي هي بل التاريخية، العقائد إىل

.Noèse الشعور صورة .έποχή الرد .Duméry: Blondel et la Religion, p. الهامش54 يف مالحظة 160

.Noême الشعور مضمون
Haute الراقي الدفاع .Duméry: op. cit., pp. V-VI يتحقق لم الذي الدين فلسفة هدف هو هذا كان 161

.Apologetique
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العصور منذ فلسفة وكل الدين، ظاهريات من أقدم وهي وبإسهاب، الدين فلسفة تفصيل
ظاهريات إىل تتجه فإنها اليوم الدين فلسفة أما الدين،162 يف بفلسفة نسقها تتوج الحديثة

الدين.163

(الغربية): الفلسفة تاريخ يف الكربى التحوالت ذكر يكفي 162

والخامس). (الثالث األوىل الفلسفة يف التأمالت ديكارت، (أ)
وحده. العقل حدود يف الدين كانط، (ب)

الدين. فلسفة يف دروس هيجل، (ج)
والدين. األخالق منبعا برجسون، (د)

.Duméry: Philosophie et Religion 163
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ظاهرياتالالهوت1 الثاين: الفصل

وأخريًا عام بوجه الدينية الظاهرة يف مرات عدة قبُل من الظاهرياتي املنهج ُطبق لقد
املنهج أهمية بيان إىل املحاوالت هذه كل تنتِه لم اآلن وحتى خاص،2 بوجه التأويل يف
األزمة حل يف وال التأويل، بحوث خاصًة الدينية البحوث تقدم يف ومساهمته الظاهرياتي
تربير الدين ظاهريات عىل يسيطر زال فما الكرام؛3 مرور عليها يُمر والتي للتأويل الحالية

الخالص.4 النظري االتجاه أو التاريخية النزعة أو العقائدي الالهوت

.Ex. Phéno., pp. 543–84 1

،Neher نيهري ،Van der Leeuw درليو فان ،Otto أوتو ،Stein شتني ،Hering هرينج مثًال: 2

فانكور ،Dondeyne دونديني ،Ortega أورتيجا ،Duméry ديميرتي ،Brunner برونر ،Castelli كاستليل
فقط. مختارة كنماذج ،R. Bultmann بولتمان وخاصًة ،M. Scheler شيلر ماكس وأخريًا ،Vancourt

الرئييس. املوضوع لديه التأويل أصبح حيث بولتمان باستثناء 3
.Ex. Phéno., pp. 543–84 4





العقائدي1 الالهوت تربير أوًال:

الشخصاملتجسد ظاهريات (1)

أن من بدًال رصيح الهوت بأنها نفسها عن بوضوح الدين ظاهريات تعلن أن يمكن
املتجسد»، «الشخص يف لالهوت التام الحضور نفسه العنوان ويبني مسترتًا، الهوتًا تكون

فرعيٍّا.2 عنوانًا إال ليست الوجودية الفلسفة مع والظاهريات
لهذا خصوًصا صياغة إعادة بعد الظاهرياتي، املنهج استعمال من اللعبة وتتكون
عىل واعتماًدا رفضها،3 ثم نقدها ثم القائمة العقائد تربير إىل الوصول أجل من الغرض،
الجذرية الوجودية خاصًة الوجودية الفلسفة أصبحت هللا وجود إثبات أجل من الظاهريات
الالهوت، لتربير املجال التجسد عقائد عن الدفاع أفسح وقد للمعركة،4 آخر ميدانًا (امللحدة)
يف النظريات من عديد التُقطت مرة من فكم الالهوت، تاريخ يف العادة عليه جرت ما وهو
للمكتشفات بالنسبة متأخرة العقائد تبقى وملاذا لالهوت. جديد لتربير العلم يف أو الفلسفة
إال ليستا كليهما والعلم الفلسفة أن يدرك ال نفسه والالهوت عليها؟ تتقدم وال الجديدة
تأويل كان وإذا تقديمها، الالهوت يحاول والتي الدين، جوانب لبعض وواقعيٍّا عقليٍّا نقًال
يأخذها ال هذا فإن األوروبية، الفلسفة كل مثل الديني تأويلها إىل انتهى قد الظاهريات

.Camouflé مسترت .Ex. Phéno., pp. 543–57 1

A. Brunner: La Personne Incarnée, étude sur la Phénoménologie et la Philosophie exis- 2

.tentielle, 1974
العقائد. لتربير األخرية الستة والفصول الظاهرياتي، املنهج يف األوىل الستة الفصول 3

.A. Brunner: op, cit., p. 5 4
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أصح هي وامليتافيزيقا للدين، زيًفا التجليات أكثر هو فالالهوت القائم؛ الالهوت لتربير
تستطيع ال ولكنها شامًال، عرًضا وتعرضه الدين تأخذ أن الظاهريات تستطيع تحوالته.
الالهوت يثبت ال هذا فإن الظاهراتية املثالية وراء الديني الباعث كان وإذا الالهوت، تربير
املتجسد، الشخص الهوت هو الظاهريات تربره الذي والالهوت قليل،5 يف أو كثري يف
هناك الوحيد، الالهوت ليس وهو الرسمية، التجسد عقدية الالهوت عرض واإلرادة. املعرفة
املوجهة واالنتقادات للعالم، بالنسبة وتنزيهها اإللهية الوحدة يؤكد الذي الالهوت أيًضا
كانت وإذا الالهوت، من معني نوع لتربير تُستخدم ال ولكنها صحيحة، الظاهريات إىل
وقد العالم، وجود وإىل ذاتها األشياء إىل بالعودة تصحيحها يمكن فإنه مثالية الظاهريات
معرفة ذلك يربر أن دون الظاهراتية،6 واألنطولوجيا املوضوع ظاهريات يف ذلك حدث

متجسد.7 شخص أو متجسدة إرادة أو متجسدة
للتفكري أساًسا أخذها ودون إليها حاجة يف يكون عندما الظاهريات الالهوت يستخدم
نزع يمكن إذ للظاهريات؛ منقوًصا تأويًال تصبح كي اللعبة وتمتد للتصحيح، مقياًسا أو
الالهوت، ملقتضيات مالئم معنًى إعطاء أجل من نصوصها مجموع من الظاهرياتي النص
قبل من فعله تم العقائد، لصالح التأويل الديني، النص مع قبل من الالهوت فعله وما
تثبت وعندما إليها حاجة يف الالهوت يكون عندما الظاهريات تُستعمل الظاهريات. مع
أجل الخاصمن مستواها وتفقد وعقائده. الالهوت تنفي عندما وتُلفظ العقائد، الظاهريات
املختلفة التأويالت وكانت السابقة»، «الفلسفات أخرى وأحيانًا الوجودية مع استبعادها
التربير، للعبة مالءمًة التأويالت أكثر الختيار إضافية فرصة للظاهريات أحيانًا املتضاربة
وتبني ذاك، أو التأويل هذا بصحة داخيل اعتقاد دون ذلك، أخرى ومرة التأويل، هذا مرة
عدم لبيان البعض بعضها معارضة يف التأويالت الالهوت يضع وأحيانًا منهما، تأويًال
تطورها إىل فقط الرتنسندنتالية الظاهريات وأحيلت العقائدي، الالهوت لصالح تجانسها

للتجريح. عرضة أكثر ألنها األنطولوجية الظاهريات أو النقدية الظاهريات يف املتأخر
املنهج تطبيق يمثل الالهوت، إىل تنتمي كانت ولو حتى اإلنسانية، العالقات ميدان ويف
النقد بذلك ويشهد فيها، مشكوك العقائد العقائد، ميدان من أقل خطورة الظاهرياتي

.Ibid., pp. 116–22 5

ظاهريات هي الظاهراتية واألنطولوجيا وهارتمان، شيلر ماكس ظاهريات هي املوضوع ظاهريات 6

وسارتر. هيدجر
.A. Brunner: op, cit., p. 166 7
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األقل عىل يقينية االجتماعية العالقات ولكن العميل، والتحقيق اللغوي، والتحليل التاريخي،
من املشرتكة التجربة خالل من اإلحسان فهم يف خطر يوجد ال ثَم ومن الفهم؛ مستوى عىل
معروفة إنسانية تجربة اإلحسان ألن أقل؛ الخطورة فإن ذلك تم لو وحتى التربير، يف الوقوع
الالهوت بني املعركة جبهة تُفتح والظاهريات الالهوت بني الحوار يتوقف وعندما سلًفا.8
الفلسفة تثبت كما الهم خالل من الواقع بنية يف الحدوث يدخل إذ الوجودية؛ والفلسفة
كما خالق وجود عىل دليًال وال العالم خلق عىل دليًال اإلطالق عىل ليس والحدوث الوجودية،
حني يف للخلود، العمل يخلقه الذي الزمان هو الرضورة، مناسبة الحدوث الالهوت،9 يريد
الوجود بذاته، األنا وعي لحظة يف وينشأ قوسني، بني موضوع فيزيقي كواقع العالم أن
ينشأ والعمل. الفعل عن تعلن خالصة إنسانية مقولة والخلق العالم، يف وجود اإلنساني
العدم فإن الخلق لصالح الحدوث أخذ ولو بالعمل، مثاليٍّا نظاًما ويخلق الشعور يف العالم
موضوع العالم مثل وهللا الوجود، عتبة إال العدم ليس وهلل.10 للشخص قرينًا أيًضا يصبح
الظاهريات تُرتك وبالتايل للعادة؛11 الخارق باإليمان االعتقاد يأتي الذروة ويف قوسني، بني
مرة الهوتي نسق صياغة ت تمَّ وقد سهولة، أكثر الالهوت مع العيش يصبح بحيث كليًة
العقائد وتقود للوصول، كُسلم قبُل من استُعملت التي للظاهريات اعتبار أي دون أخرى
هذه كل واستعملت كلية. الظاهريات تختفي حني يف الشعور، لظواهر التكوينات باسم
سابق فحص أي دون جديد من للعادة؛ الخارق الكنيسة، املسيح، مثل الدينية التصورات
يف أدلة وكأنها الدينية النصوص وذُكرت ذاتها، لألشياء وال للمفاهيم وال للمصطلحات
والتصوف للعقائد وكان ِمرصاَعيه. عىل الباب ُفتح العقائد، من االقرتاب من وبدًال ذاتها،
مستويني؛ بني الفصل يتم وهكذا يقينُه. بعيد أو الدين من قريب هو ما ولكل والتاريخ
للدين، حقيقية ظاهريات وضع دون الالهوت مستوى والثاني الظاهريات مستوى األول
الرئيسية املوجهة األفكار ونُسيت الالهوتية، لإلحاالت مكانها الظاهراتية اإلحاالت وتُركت
التحليل الحدس، البداهة، الجذرية، البداية مثل: الظاهريات، يف أوًال إحصاؤها تم التي
ونزعة شيئية التجسد وأصبح بالالهوت، الظاهريات ألحقت املحاولة عنوان ويف إلخ. …

.Angoisse الهم .A. Brunner: op, cit., pp. 203–27 8

.Travail عمل .Action فعل .Ibid., pp. 228–41 9

.Seuil عتبة .Ibid., pp. 242–52 10

.Ibid., pp. 253–97 11
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صياغة وكانت موجود، األنا تعايل التجسد يعارض الحلول، يف فهمه يتم لم إن طبيعية
الظاهريات عن أوًال اإلعالن ويتم مقصود. تسرت مجرد اللعبة بداية قبل ظاهراتي منهج
تم وإذا الظاهريات، عن بعيًدا الالهوت الحقيقي القصد يظهر ثم الالهوت، عن املستقلة
اإلثبات، طرق أحد الجزئي والنقد يشء، أي يف يساهم ال ذلك فإن جزئيٍّا الالهوت نقد

كيل. بناء إعادة إىل حاجة يف مغلق كنسق كله إذَن الالهوت

اإليمان ظاهريات (2)

قائم كمنهج الظاهريات استقالل تنكر لإليمان،12 ظاهريات إلقامة أخرى محاولة ت تمَّ وقد
وهي للظاهريات، كامل نفٌي هو الرتقيع وهذا الدين،13 ظاهرة يف تطبيقه يف بذاته ومكتٍف
باعتبارها الظاهريات إىل ه املوجَّ الشائع النقد ويكتمل واالستقصار، للبحث كامل منهج
الفرصة وأعطى املوضوع، بظاهريات تكتمل الفعل ظاهريات أو مثالية أنها عىل مثالية
من األخري وهدفها للظاهريات، مرحلة آخر يف املطلوبة الواقعية وتوجد املقرتح، الرتقيع لهذا
أزاحت وقد املوضوع،15 لظاهريات وراثة العالم إىل العودة قبُل من تمت وقد تطورها،14
الجذرية، البداية الالهوت ويمنع الوجودية، الظاهريات يف حدث كما القوسني امليتافيزيقا

الغائية. العقائد تربير للعبة الفرصة ويعطي

الدينية الظاهرة ظاهريات (3)

يمكن الذي منهجها النظرية الظاهريات من تُخرج أن أوًال الدين ظاهريات حاولت لقد
منهج صياغة محاوالت كل وتعتمد ذلك؟ يف نجحت فهل الدينية،16 الظاهرة يف تطبيقه

Dondeyne: Théologie et Phénom- إليه ويُضم .Vancourt: La Phénoménologie et la foi 12

.Chestov: Le Pouvoir des clefs عن قبل من الحديث تم وقد ،énologie
.Vancourt: op. cit., pp. 125-6 13

الظاهريات. تأويل الخامس: الفصل الثاني، الباب سلًفا: انظر 14
ت تمَّ حيث املخطوطات، يف املوضوع ظاهريات أن حني يف والحكم» «التجربة يف العالم إىل العودة 15

بوضوح. والدينية األخالقية املوضوعات معالجة
16(a) J. Hering: Phénoménologie et Phénoménologie Religieuse, étude sur la Théoire

de la connaissance, pp. 32–86.
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ادُّعي ما فإذا الدين، فلسفة تصور طريقة عىل الدينية الظاهرة يف لتطبيقه ظاهرياتي
ت تمَّ والالهوت، بامليتافيزيقا إكماله يجب وأنه مستقل كمنهج كافية غري الظاهريات أن
باالشتباه يتعلق فيما خاصًة كفايته عدم فيها يظهر بطريقة الظاهرياتي املنهج صياغة
املوضوع.17 وظاهريات الفعل ظاهريات فيه تنشأ أن يمكن والتي الظاهرة، معنى يف
إىل تحويلها والالهوت امليتافيزيقا تستطيع فعل ظاهريات النظرية الظاهريات كانت وملا
الهدف كان بل مستقلة، محاولة ظاهرياتي منهج صياغة تكن لم املوضوع، ظاهريات
ذلك ألن دينية؛ ظاهريات لتأسيس استعماله يمكن ال كذلك اإليمان. عن بالدفاع إلحاقها
«قواعد ولتكون للتطبيق قواعد يف موجهة أفكار وضع دون نظرية وظلت هدفها، يكن لم
لها كان وإذا املبارش.19 أيًضا وهي يقيني،18 علم الظاهريات أن صحيح املنهج». يف
فال متشابهة،20 لذلك تكون ال فإنها املوضوع، نحو والثاني الذات نحو األول قطبان،
القصدية.21 يف الحي املوضوع يتكون حني يف املادي املوضوع عىل إال «الرد» يقيض
وهو الرتنسندنتالية،22 للظاهريات بالنسبة تقدًما تمثل الوجودية الظاهريات أن صحيح
الظاهريات الوقت نفس ويف النظرية، للظاهريات بالنسبة التطبيقية الظاهريات تقدم
وإصدار األقواس برفع يتعلق فيما خاصة الرتنسندنتالية، للظاهريات بالنسبة تراجع يف
تستطيع وال محكم، كعلم فلسفة ولكنها فلسفة،23 الظاهريات أن صحيح الوجود. أحكام
ويختفي الظاهريات، بفضل ممكنة امليتافيزيقا علم. إىل تحويلها الالهوت وال امليتافيزيقا
الظاهرياتي، املنهج استعمل ما إذا ومنهجه بموضوعه الرسمي الالهوت األقل عىل الالهوت،

(b) A. Brunner: La Phénoménologie Incarnée, Etude sur la Phénoménologie et la
Philosophie existentialiste, pp. 13–164.

(c) R. Vancourt: La Phénoménologie et la fois, pp. 17–54.
(d) H. Duméry: Critique et Religion, pp. 135–77.

.Vancourt: op. cit., pp. 25–31 17

.Ibid., pp. 17–21 18

.Ibid., pp. 21–5 19

.Ibid., pp. 25–31 20

.Ibid., pp. 31–40 21

.Ibid., pp. 40–5 22

.Ibid., pp. 45–54 23
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مسائل فهي إلخ؛ … القصدية الرد، النظرية: الظاهريات بعضموضوعات ِذكر إذَن يكفي ال
الدينية. للظاهرة املختلفة الجوانب يف تطبيقها يتم أولية

يف القاعدة أو األساس الدينية الظاهرة يف تطبيقه يف الظاهرياتي املنهج ويقدم
التطبيق مقياس هو الظاهرياتي املنهج الجانبي. أو الفرع الدينية الظاهرة تكون حني
اآلن حتى الدينية الظاهريات وتقوم املقاس، املوضوع هي الدينية الظاهرة أن حني يف
كما الظاهرياتي واملنهج كأساس الالهوت يقدمها التي الدينية الظاهرة تُعترب إذ بالعكس؛
املنهج فقد ثَم ومن السابق؛ لألساس طبًقا يتكيف كموضوع النظرية الظاهريات تقدمه
الدين؛ لفلسفة إمكانية هناك تعد ولم ومقياس،24 كأساس التقنيني طابعه الظاهرياتي
بالظاهريات الالهوت تربير لعبة وظلت الدينية، الظاهرة يف الظاهرياتي املنهج تطبيق أي
دينية؛ ظاهرة الالهوت ليس حديثًا.25 اكتُشف إنساني علم بكل قبل من تربيره تم كما
الدينية والظاهرة املختلفة. الفلسفية واألنساق العقائد تاريخ من خليط العكس عىل هو
الدين ظاهريات فإن ثَم ومن الديني؛ النص مع للشعور والوقتي املبارش االتصال نتيجة
للمنهج تطبيق الثاني أن حني يف الظاهريات، إىل إضافة األول اإليمان» «ظاهريات هي

اللعبة. عن تكشف العطف وطريقة الدين، يف الظاهرياتي
عىل أو الدين وعىل الظاهريات عىل دقيقة مالحظات هناك الدين، ظاهريات ويف
الظاهريات نقد إن مثًال التربير، لعبة لصالح املالحظات هذه واستُخدمت التطبيق، طريقة
واقعية إىل لتحويلها الحق تعطي ال ولكنها صائبة، مالحظٌة كمثالية الرتنسندنتالية
تحويلها فإن ذلك ومع فعل، ظاهريات الرتنسندنتالية الظاهريات أن صحيح بالالهوت.
يف الظاهريات أن صحيح الالهوت. بفضل اإلطالق عىل يتحقق ال املوضوع ظاهريات إىل
يعني الذي ميتافيزيقي برتقيع تكتفي فإنها تحولها، بفضل ممكن خاص وضع إىل حاجة
إىل تحتاج وال الدين، ظاهريات إىل تنتهي أن وحدها الظاهريات تستطيع الالهوت،26 هنا

.Judicatoire التقنيني 24
أقرب (Van der Leeuw درليو فان ،Hering هرينج ،Otto (أوتو الربوتستانتية البيئة يف الدين ظاهريات 25

وأيًضا الكاثوليكية البيئة يف الدين ظاهريات أن حني يف الدينية، الظاهرة يف الظاهرياتي املنهج تطبيق إىل
دوندين ،Castelli كاستيلِّ ،Brunner (برونر بالظاهريات الرسمي الالهوت تربير إىل أقرب األرثوذكسية
يف أساتذة، الربوتستانت الظاهراتيون عام وبوجه .(Duméry ديميرتي ،Vancourt فانكور ،Dondeyne

.Vancourt فانكور محاولة عنوان واإليمان» «الظاهريات رهبان. الكاثوليك الظاهراتيني أن حني
.Vancourt: op. cit., p. 5 26
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عىل إال يبقى وال تماًما، عليها بالقضاء يخاطر الهوتي، أو ميتافيزيقي آخر، علم من ترقيع
ابتداءً الدينية فحصالظاهرة إىل لالنتهاء الوسائل كل ولديها التربير.27 لعبة لصالح اسمها
الالهوت تسبق الدينية،28 الظاهرة أمام تماًما عاجزة الظاهريات ليست الديني، النص من
الظاهرياتي، العمل كل يف نة متضمَّ الدين ظاهريات النص. يف أصله إىل بالعودة وتصححه
يف الرتنسندنتالية املثالية ساعدت وقد الضمني، الديني الحدس الظاهريات تأويل بنيَّ وقد
ملؤسس الخاصة الحياة حتى أو املخطوط العمل يف يدفع الذي والباعث املنشور، العمل
تستطيع عميق،29 ديني كتوجه الظاهريات فهم عىل الشباب، منذ وتكوينها الظاهريات
الدالالت، يف بحث أساًسا والظاهريات الدينية، الظاهرة داللة تدرك أن الدين ظاهريات
الحادثة، التاريخ، مثل: الديني، للمعطى أنماًطا تكون أن الحاجة عند أيًضا وتستطيع
وال كذلك، هو حيث من الديني املعطى داللة من نيل أي دون إلخ، … الكالم الشخص،
يدرك الالهوت ألن ونظًرا للفهم. تصحيح هي بل سيطرة، ألي للدين ظاهريات أي تخضع
حالة الدين ظاهريات ليست عليه.30 رقيبًا يراه فإنه عليه الدين ظاهريات خطورة دائًما
العصور يف الدين لفلسفة بالنسبة تقدًما تمثل حديثة حالة هي الدين، فلسفة من خاصة
بعضحقوقه، للعقل تعطي الدينية للظاهريات فلسفية مقاربة أيًضا ليست وهي الحديثة،
ن يكوِّ ألنه الدين؛ ظاهرة عىل يدل ال الظاهريات يف والعقل ومستقل.31 جذري علم هي بل
ويمكن الدين، ظاهريات يف يكمن الباحث وعي حياد الحدس. ويتخلله الواقع، مع قطبًا
والتقويس، النظرة، وقلب األصيل، إىل والعودة الجذرية، البداية طريق عن عليه الحصول
الباحث يحتاج ال منهجية، وإجراءات آليات وكلها املسبَّقة. االفرتاضات كل من والتخلص
للعالم، إدراكه يف معريف كقبيل الديني النص يكفيه البداية»،32 منذ متحيًزا «موقًفا يأخذ أن
بها موًحى حقائق إىل الطبيعة فوق بالعقل انتسابًا اإلطالق عىل الشعور صورة ليست

.Ibid., p. 77 27

.Chestov شستوف من الدينية الظاهرة أمام الظاهريات عجز إثبات .Ibid., p. 81 28

.Ibid., p. 82 كتابتها يمكن كان وأنه الظاهريات، يكتب لم هورسل أن شستوف يرى 29
ذاته. يف صحيح دين يوجد وال الدينية، للظاهرة ذاتها يف داللة توجد ال بأنه شستوف ادعاءات هذه 30

وهدف الالهوت، برضورة للتسليم الفرصة إعطاء األول االدعاء هدف التربير، بلعبة للدفاع مقدمات وهي
.Ibid., pp. 82-3 األخرى الديانات عىل املسيحي الدين أولوية إثبات الثاني االدعاء

.(Ibid., pp. 84) شستوف ادعاء هو هذا 31

.Ibid., p. 88, 91 32
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النظري، التحليل إال الشعور صورة ليست الشعور، مضمون القصدي، املوضوع ن تكوِّ
اليومية. الحياة يف الحية الخربات إال الشعور مضمون وليس اللغوية، املبادئ من ابتداءً
فإن القائم، الالهوت أنه الشعور ومضمون اإليمان، أنها الشعور صورة اعتُربت ما وإذا
وكيف الوحي حقائق إىل ينظر وهكذا ورصاحة.33 بصدق املصطلحات يف تغيري مجرد ذلك
الحقائق عن مستقلة وقائع ونسبة اإلدراك، يف الوحي النص ودور إنسانية، كحقائق تفهم

الخالصة. واملادية الشيئية يف وقوع الدينية للحقائق اإلنسانية

املدريس الالهوت ظاهريات (4)

أخذ لتحقيقها، هامة كرسالة تؤَخذ ولم عَريض،34 لقاء إثر الدين ظاهريات تأسست وقد
بني تاريخية مقارنة تتعدَّ ولم األخرى، اليد يف الدينية والظاهرة يد يف الظاهرياتي املنهج
أن حني يف صوفية تجربة الدينية التجربة واعتربت مدريس، والهوتي الظاهريات مؤسس
الدراسة من النهائية الغاية وكانت الدينية.35 التجربة من خاص نوع الصوفية التجربة
العقل بني املدرسية الثنائية تفضيل وتم املدريس، لالهوت جديًدا تربيًرا كالعادة املقارنة
سمح وقد الظاهريات.36 يف والواقع العقل بني التوحيد عىل الطبيعي فوق والعقل الطبيعي
الدين ظاهريات تراجعت الفلسفية، األنساق بدخول الدين ظاهريات يف النظري الجانب
ليست وهي عليها، الفلسفية األنساق سيطرة بسبب الدين لفلسفة بالنسبة تقدًما تمثل التي
جديد بناء إقامة فقط الدين ظاهريات دور ليس ذاته. الدين جوانب لبعض تحوالت إال
األديان وتاريخ الدينية للدراسات الراهنة األزمة حل يف الفعلية املساهمة بل الدين، لفلسفة
بمرشوع بالقيام الدين ظاهريات تكتفي وال إلخ. … األديان وظاهريات الدين وفلسفات

.Ibid., pp. 93 33

األكويني توما القديس وفلسفة هورسل ظاهريات حول E. Stein شتاين إديت محاولة هي هذه 34

محاولة تتفوق املعنى وبهذا Husserls؛ Phänomenologie und die Philosophie der hl. Thomas
وأخريًا مساعدته، إىل لهورسل تلميذة من الروحي لتطورها صورة شتاين محاولة عليها. J. Hering هرينج

السبعني. أستاذها ميالد عيد بمناسبة محاولتها كتبت وقد الكاثوليكية، اعتناق إىل
ويف .Dass. Le Sacré Heilige املقدس عن R. Otto أوتو دراسة شتاين محاولة تشبه املعنى وبهذا 35

صوفية. تجربة الدينية التجربة الدراستني، كلتا
مرشوع .Valable السليم .H. Graff: Le Philosophe de la croix, Edith Stein, pp. 61–8 36

.Demarche
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العقائدي الالهوت تربير أوًال:

عن القائمة الدينية العلوم إصالح دورها بل كمضمون، الدينية الظاهرة يأخذ ظاهراتي
الدين؛ فلسفة إىل أيًضا الظاهرياتي املرشوع وينتمي السليم، الخصب الجديد املنهج طريق
الدينية للعلوم الراهنة الحالة تقدم عىل تساعد ال التي النظرية الظاهراتية الفلسفة إىل أي
أساسها، من املسألة مع الظاهرياتي املنهج يتكامل ال درجة، توقعاتها سقف رفعت إذا إال
املشاكل أو الفحص مناهج أو التاريخي النقد مثل الدينية للعلوم الحالية النتائج يأخذ بل
نظريٍّا. دوًرا وليس تطبيقي عميل دور وهو وإصالحها، وتكييفها تأويلها ومحاولة الخلقية

الوجودي الالهوت ظاهريات (5)

ويتحول بذاته، فن الوجودية بالظاهريات أو الرتنسندنتالية بالظاهريات الالهوت تربير وإن
فالوجودية الالهوتية؛37 الوجودية يف هذا حدث وقد لعبته، يف ينجح ال عندما أدبي مقال إىل
هي فيها، مساهمة أو الدين ظاهريات الالهوت اعتبار الصعب ومن الظاهريات، ليست
للمسائل املنهجي التحليل غياب وبسبب متفرقة، موضوعات يف أدبي صحفي تفكري مجرد
والفلسفة بالتأمل، التاريخ يختلط ونتائجها، ومنهجها قصدها رؤية الصعب من املتناولة
دون وبرسعة الكرام مرور املسائل عىل ويُمر خطابي، وأحيانًا أدبي، نحو عىل بالالهوت
يف ودوره النظري الوعي إشكال هي الداخلية» «النزعة أزمة أليست بأهميتها، وعي أي
الوعي إشكال هي «الشهادة» أزمة أليست اللغوي؟ التحليل من ابتداءً املقدس النص فهم
وأين التاريخي؟ بالنقد املقدس للنص التاريخية الصحة عن البحث يف ودوره التاريخي
التأويل من الوجودي الالهوت يستنتج الالهوتية الوجودية مقابل ويف السلوك؟38 أزمة
األصلية الرباءة الخطيئة وتصبح العالم، يف الوجود هو فالتثليث املقدس؛ للنص الوجودي
… اإلنساني الوجود يف الغائية هي واألخرويات بالذات، الذات خلق هو والفداء للشعور،
من فهو التاريخ»؛ «الهوت ُكتب الالهوتية الوجودية بها ت تمَّ التي الطريقة وبنفس إلخ.
الهوت والتاريخ.39 الالهوت بني أخرى ناحية ومن والالهوت، الفلسفة بني خليٌط ناحية
للوعي بعد هو التاريخ أن صحيح الالهوتية. للوجودية امتداد الحقيقة يف هو التاريخ

.Castelli: Existentialisme Théologique, 1948 37

.Ibid., p. 18 واملسيحية»، األزمة «الوجودية، الفصل عنوان 38

الجزء يف املحاولة هذه تناول وسيتم .Castelli: Les Présupposés d’une théologie de l’histoire 39

التاريخي. الوعي األول: الباب التأويل»، «ظاهريات الثاني
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الظاهريات تأويل

الهوتيٍّا نسًقا ليس املقدس، للنص نقد هو بل الهوتية، وجودية ليس ذلك ومع الفردي،
النقدية. باملناهج األصول إىل عودة بل جديًدا،

الدينية املعرفة ظاهريات (6)

أو عليه هي كما بالظاهريات الالهوت تربير لعبة نتيجة جزئيٍّا الدين ظاهريات كانت وإذا
الالهوت أمام وعاجزة كمجدبة أحيانًا تؤخذ فإنها بالالهوت، وإكمالها كمثالية نقدها بعد
إثبات أجل ومن املدرسية مصادرها إىل الظاهريات تُحال أوًال املعرفة.40 نظرية باسم
أصالتها من تفريغها يتم بحيث عرضالظاهريات تم وقد للمعرفة.41 كمصدر الالهوت-األم
الفلسفة إىل الصوري، والتجريد والداللة القصدية مثل منها، جزء وأحيل الخاصة، وداللتها
ساذجة كمثالية والتكوين، الحال واملوضوع «التقويس» مثل آخر، جزء ونقد املدرسية،
العرص ورثت التي األوروبية الفلسفة تاريخ يف تيار الظاهريات أن صحيح ومصطنَعة.
املدرسية املفاهيم بعض يتضمن األوروبية الفلسفة يف مذهب كل أن وصحيح الوسيط،
علم هي بل تاريخيٍّا، تياًرا فقط الظاهريات ليست الشعور،42 مستوى إىل تحويلها بعد
الالهوت يصفها كما ومصطنَعة ساذجة مثالية وليست الشامل.43 العلم نحو يتجه مستقل،

من كبري وجانب ،Les dégrés du savoir املعرفة» «درجات يف J. Maritain مارتينا جاك اتجاه هو هذا 40

تونكيديك ،Forest فورست ،Sertillanges رستيالنج ،E. Gilson جيلسون عند املعارصة التوماية الحركة
وكندا. لوفان يف التوماوية إىل باإلضافة إلخ، … Tonquedec

Formalis Abstractio (Méd. Car., صوري تجريد يعتربه الذي هورسل عند املثايل العلم مثل 41

برنتانو إىل القصدية وأحيلت .J. Maritain op. cit., pp. 45–7 املدرسيني: أثر فيه ويقتفي .pp. 7–11)
.Duns Scott (p. 200) سكوت دنز إىل األفكار ونظرية ،(p. 196) األكويني توما إىل ثم ،F. Brentano

ذلك. عىل برهان سكوت» دنز عند (األفكار) الدالالت «نظرية عن هيدجر ورسالة
كانط عند والبعدي القبيل أو أنسيلم، والقديس ديكارت عند هللا وجود عىل األنطولوجي الدليل مثل 42

واملدرسيني.
J. Maritain: op. cit., pp. 153– ماريتان يتصور كما ديكارتية» «تأمالت يف فقط الظاهريات ليست 43
«درجات يف الظاهريات أن حني يف ،Ideen I, II, III الثالثة بأجزائها «األفكار» ظاهريات هي بل ،160
.(L. Brunschvicg وبرنشفيج E. Leroy (لوروا التيارات من كغريها مثايل تاريخي تيار مجرد هي املعرفة»
«استطراد من نوع يف ومصطنعة ساذجة كمثالية الظاهريات نقدت وقد الهامش. يف دائًما هورسل ويذكر
عىل مقصورة فقط الظاهريات وليست العامة، الكتاب خطة خارج ديكارتية» وتأمالت الظاهريات يف
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العقائدي الالهوت تربير أوًال:

إىل عود السذاجة أن صحيح الخالصة. والخارجية والشيئية املادية هو الالهوت املدريس،
وكل الشعور،45 يف حال املوضوع أن صحيح للطبيعة.44 إنكاًرا ليس ذلك ولكن األصل،
هو وحده الشامل والشعور الشعور، يف حي دائًما املوضوع خالص. ادعاء ذلك غري إثبات
وهو وعي، أوًال هو الشامل الوعي هذا ذلك، ومع املفارق، املوضوع وجود إثبات عىل القادر
عالم تطابق باعتبارها والحقيقة املشرتكة.46 الخربة يف ويوجد الذات، من افرتاض ثانيًا
إذَن «التقويس» ليس ذاتها.47 املعرفة عملية بل مثالية ليست األذهان عالم مع األعيان
املثايل املوضوع تكوين وليس مثايل. كموضوع له إثبات هو العكس عىل بل للعالم، احتقاًرا
ذاتها.48 املعرفة طبيعة العكس عىل بل الخارجي، للموضوع مصطنع بناء إعادة أيًضا
أم الظاهريات اصطناًعا، األكثر أو طبيعية األكثر هو من معرفة املفيد من األمر، ولحسم

الالهوت؟49

اإلطالق عىل الثانوية الدراسات تغني وال الرتنسندنتايل»، واملنطق الصوري «املنطق ديكارتية» «تأمالت
.(J. Maritain : op. cit., p. 166) الظاهراتية املؤلفات باقي عن

.Ibid., p. 160 44

.Rei et Intellectus األعيان وعالم األذهان عالم مطابقة .Ibid., p. 166 45

.Ibid., p. 194 46

.Ibid., p. 171 47

.Ibid., p. 197 48

نظرية إعطاء عىل القادر فهو باألصالة؛ الالهوت هو األكويني توما الهوت اعتُرب وقد .Ibid., p. 203 49

مسبق. افرتاض مجرد وهذا للمعرفة! واقعية
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يف التارخيية النزعة ثانًيا:
ظاهرياتاملوضوع1

املؤسسة ظاهريات (1)

وإذا النشوئية. الظاهريات استعمال األفضل من كان للمؤسسة ظاهريات إقامة أجل ومن
مالئمة؛ أكثر تكون النشوئية الظاهريات فإن اليهودية، املؤسسة دارسة الغرض كان
تكون الطريقة وبهذه املعنى؛ نواة عن البحث عىل أساًسا الظاهريات هذه تقوم إذ
عن ندت التي التاريخية والحوادث الوقائع سيادة من تخلصت قد املؤسسة ظاهريات
التاريخية الشوائب وتخلصمن املعنى، نواة عن تبحث التي النشوئية والظاهريات «الرد»،
هو وما مبدئي هو ما بني ذاتها طبيعتها يف تميز ال التاريخ، يف الوحي بمعطى املتعلقة
وعي وله برشية، جماعة يكون ألنه بالوحي املميز الشعب هو إرسائيل شعب فمثًال واقعي؛
عليه بالحفاظ مرشوًطا العهد هذا وكان اإللهي، الحضور وبني بينه عهد ُعقد لذلك جمعي؛
بل العهد عىل إرسائيل بنو يحافظ لم الواقع ويف املبدأ. هو هذا إرسائيل، بني جانب من
العكس عىل بل الخالص، تاريخ ليس إذَن إرسائيل تاريخ اإللهي. الكالم رافضني نقضوه،
كما والوحي هو كما الوحي هو والواقع املبدأ بني التمييز عىل آخر ومثل اللعنة.2 تاريخ
من املعلن هللا كالم هو وأشخاص، وأحداث وقائع التاريخ، عن مستقل هو كما الوحي كان.

.Génétique النشوئية .Ex. Phéno., pp. 557–65 1

عليكم.» «اللعنة مثل: فيه، كتاب كل تبدأ التي والعبارات املقدس الكتاب مراجعة يكفي 2



الظاهريات تأويل

والتاريخ، الوحي بني خليٌط كواقع الوحي أن حني يف عادي.3 وعي إىل متميز وعي خالل
ظاهريات ضلت لذلك ذاتها؛ والواقعة الواقعة داللة بني يعلنه، الذي والشخص الكالم بني
إال الظاهريات تحافظ ولم الواقع. عن وثانيًا التصور، أو املبدأ عن أوًال الطريق املؤسسة
مما قبل؛ من الدين فلسفة تبنَّته الذي والنقدي النظري التحليل منهج تضمنت اسمها، عىل
حد إىل تخليصها بعد القائمة العقائد تأويل النظري التحليل أعاد إذ راٍق؛ دفاع إىل انتهى
ليست للتطهري، املهمة بهذه النقد قام وقد والتاريخي، العقائدي الالهوت عيوب من كبري
بكل والدين أنساقها بكل الفلسفة من املعقد املجموع هذا كل يغطي لفًظا إال الظاهريات
من عليه مسيطًرا ظل ولكنه الوحي، معطى داخل الوعي وضُع تم أنه صحيح علومه.
بالحوادث ومحكوًما أسفل، من عليه ومسيطًرا العقائدي، الالهوت لتصورات وأسريًا أعىل،
الدين فلسفة إال ليست املؤسسة ظاهريات العقائدي. الالهوت إليها يُحيل التي التاريخية
الظاهريات، مصطلحات من وقليل املفاهيم، بعض إىل باإلضافة قبل، من تأسست التي
من الخلط أوجه وكل النظريات. من كغريها فلسفية كنظرية الظاهريات اعتُربت وأخريًا
الظاهرياتي، املنهج يؤخذ لم املؤسسة، ظاهريات يف أيًضا موجودة الدين فلسفة يف قبل
وظلت املقدس. النص خاص وبوجه ذاته، الوحي معطى أي األصيل؛ املعطى يف يطبَّق ولم
ظاهريات تردد ويظهر راٍق، كدفاع التربير لعبة سيطرة تحت أخرى مرة الظاهريات
الفلسفة ن تكوِّ التي الدينية والنظريات الدين ن تكوِّ التي التاريخية الوقائع بني املؤسسة
تحليل يف أخرى وأحيانًا املسيحية، للمؤسسة كمصدر اليهودية املؤسسة تحليل يف أحيانًا

للمؤسسة.4 كموضوع خالصة، فلسفية مشكلة وهي االختيار،
التخلص أوًال تستِطع لم إنها إذ عديدة؛ ألسباب الفشل إىل املؤسسة ظاهريات انتهت
حجر هي هذه التربير ولعبة فهمها، طريقة تغيري بمجرد القائمة املؤسسة تربير لعبة من

.E. Brunner وبرونر ،Gogarten جوجارتن مدرسته، وكذلك وقوته ،K. Barth بارث كارل أهمية ترجع 3
«املفارقة»؛ هو يعيبه وما اإلنسان. كالم يف هللا لكالم والوقتي املبارش الحضور إىل املعارص الالهوت يف
وكلمة هللا حكمة بالهوت كبريًا اهتماًما تهتم اللغة، خاصًة الكالم ظاهريات أساًسا هي الدين فظاهريات

.Ethnique برشي ،En Fait واقعي ،En droit مبدئي حلول؛ إىل وتحويلها املفارقة وتجنب اإلنسان،
Duméry: Phéneménologie et Religion, وماضيها» الدين «فلسفة امللحق يف أيًضا الفلسفة تظهر 4

.Haute Apologétique راٍق دفاع .Salut الخالص .pp. 77–100
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املوضوع ظاهريات يف التاريخية النزعة ثانيًا:

فهم وإعادة نشأتها بناء إعادة املؤسسة فهم ليس اآلن. حتى للدين ظاهريات لكل العثرة
مصادرها يف أساسها عن بالبحث مرشوعيتها عن البحث بل القائمة، أبنيتها يف معناها
املؤسسة ظاهريات قبل. من إليها نُسبت مرشوعية كل ونزع الوحي، نصوص وهي األوىل؛
والحقيقة القائمة. املؤسسات تربير وليس املثالية، بنيتها عىل العثور يف نجحت لو ناقصة
«وضعيٍّا»، املبدأ حيث من يعنيان إذ متشابهان؛5 لفظان و«مؤسس» «قائم» لفَظي أن
هو س املؤسَّ الدين أو القائم الدين «تاريخي». بمعنى يُستعمالن الواقع حيث من ولكن
هو والواقع الوحي. داخل الواقع يصبح عندما وضعيٍّا الدين ويكون الوضعي. الدين
واملؤسسات الحوادث مجموع من املقابل يف التاريخي الدين ويتكون عليه. هي كما الحياة
هذا إىل قائًما أو ًسا مؤسَّ دينًا املسيحي الدين تسمية تؤدي وقد الوحي، خارج واألشخاص
املؤسسة ظاهريات يف السائد املعنى هو «التاريخي» و«التاريخي». «الواقعي» بني الخلط
عقيدة لكل للعقائد. أخرى علوًما الحال يف كالعلم-األم الالهوت يخلق إذ يبدو؛ ما عىل
آباء وعلم املسيح، وعلم مريم، وعلم املالئكة، وعلم الشياطني، علم فهناك علم؛ تاريخية
«علم هو ممكن فقط واحد علم هناك العلم، بميدان مسبق تحديد دون إلخ، … الكنيسة
فإن ثَم ومن الذات»؛ «علم الظاهريات ممكن. علم لكل األصلية املنطقة هي فاألنا الذات»؛
تحت والدفاع والفلسفة والعقائد التاريخ من ومضطرب هجني خليط املؤسسة ظاهريات
ظاهرياتي، تحليل أي أو تصور أي أو مفهوم أي فيها يوجد وال الدين،6 ظاهريات عنوان
الفهم من نوع املؤسسة ظاهريات موجودة.7 زالت ما الخمسة املسبقة االفرتاضات وكل
ظاهريات أساًسا الدين وظاهريات منها، واحدة أي تغيري دون القائمة للمؤسسات الجديد
الديني، املعطى بنواة العالقة التاريخية الشوائب من بالتخلص إصالحية مهمتها تقويمية،
املسيحية، الدالالت ظاهريات باسم تاريخي بناء إعادة الوصف ليس الوحي.8 نص وهو

علم ،Etablie قائم ،Institué مؤسس ،Judicative تقويمي ،Judication مرشوعية .Ibid., p. 1 5

،Christologie املسيح علم ،Mariélogie مريم علم ،Angélogie املالئكة علم ،Démonologie الشياطني
.Egologie الذات علم ،Patrologie اآلباء علم

نقص بسبب الفلسفة وتاريخ العقائدي الالهوت يف الواسعة ثقافته من االستفادة ديميرتي يستِطع لم 6
«نسق بوجود القول يمكن بحيث بعضها بجوار ُوضعت والتي له، املكونة العنارص بني الداخلية الرابطة

الصغري». ديميرتي
.Duméry: op. cit., pp. 71–6 7

.Ibid., p. 29 8
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أصيل.9 كمعًطى الوحي معطى نواة عنه البحث أجل من بناء لكل مسبق تفكيك هو بل
يف أيًضا بل التاريخ، يف فقط يتحقق ال ذلك ولكن العياني، الشامل هو الدين أن صحيح
هي الفكرة واحد، آن يف الفردي والوضع الشاملة الفكرة عن للبحث للنص اللغوي التحليل
فرد لكل هو الفردي الوضع أن حني يف مشرتًكا، وضًعا األفراد كل فيه يجد الذي العامُّ
مستوى إىل التاريخ مستوى من يتحول أن إىل حاجة يف العياني الشامل الدين حدة، عىل

اللغة.10
وهي الدين،11 ظاهريات إىل منها الدين فلسفة إىل أقرب املؤسسة ظاهريات ثانيًا:
تعيَّنت والتي الدين، ظاهريات الجديد. نصالعهد منطق إىل منها املسيحية فلسفة إىل أقرب
كعلم صياغتها تتم ولم الدين، فلسفة عن مستقل جزء هي املؤسسة، ظاهريات يف ذلك بعد
املؤسسة، ظاهريات يف الدين. فلسفة وهي العلم–األم، داخل غريها مثل كفلسفة بل جذري،
الفلسفة أن صحيح والفلسفة، الدين بني قائًما الخلط زال ما الدين، فلسفة حال هو وكما

كيف؟ القضية ولكن واحد، يشء والدين
تشري كبرية، وتصورات كلمات عىل الدين، فلسفة مثل املؤسسة، ظاهريات وتحتوي
النمطي، الدين بتعبري إرسائيل يف الوحي إىل اإلشارة مثًال للغاية. وبسيطة معروفة أشياء إىل
مستحدثة، ملصطلحات خاضعة املؤسسة ظاهريات تجعل الكلمات من الجامع القدر هذا
بلغة نفسها عن تعرب للغاية؛ بسيطة الدين ظاهريات صغري، فلسفي نسق بأنها وتوحي
الدينية العلوم يف سلًفا املوجودة األخطار تجنب أجل من مذهب أي بناء دون عادية
للوحي املتتابعة املراحل إلحصاء أخرى طريقة إال ليس النمطي الدين الالهوت. خاصًة
قبل العهد كان للشعور.12 أصيل كمعًطى الوحي تحقق بعد معيارية وتصبح اكتماله، قبل
يظل الوحي، اكتمال وبعد مرحلة،13 كل يف تقريبًا عديدة، مرات نقض ثم الوحي، اكتمال
معًطى شيئًا العهد ليس به. يلتزم جماعي أو فردي وعي لكل وممكنًا قائًما القديم العهد

.Ibid., p. 33 9

.Ibid., pp. 26–30 10

الدين. فلسفة يف املعارصين الباحثني أكرب بني من اآلن ديميرتي يُعترب إذ طبيعي؛ وهذا 11

.Néologisme مستحدثة مصطلحات ،Typologique النمطي .Ibid., pp. 18–26 12

عيىس ومرحلة إرسائيل، بني وعصيان موىس مرحلة هما امليثاق فيها نقض اللتان الكبريتان املرحلتان 13
به. اليهود إيمان وعدم
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فردي ممكن، وعي بل محدد جمعي لوعي مطروًحا يعد ولم مكتَسب، حق هو بل قبل، من
من هللا فقطعه املسيح، ظهور حتى مرات عدة العهد إرسائيل نقضت لقد جماعي، أو
هللا. عليه يحافظ اإلنساني الطرف عليه حافظ إذا الطرفني؛ من ممكنًا العهد يظل طرفه،
أخرى مرة جديد الهوت إقامة الدينية الظاهرة يف الظاهرياتي املنهج تطبيق هدف ليس
من قائم تاريخي عقائدي الهوت إلقامة جديًدا مدخًال هدفه وليس الهوت، كل إقصاء بل
باالتصال عليه الحصول يمكن ما وهو أصيل، كمعًطى الوحي معطى عىل العثور بل قبل،
أي وقبل أساًسا هي الدين ظاهريات فإن ثَم ومن املقدس؛ والنص الشعور بني املبارش

للتأويل. ظاهريات يشء
حقيقيٍّا منهًجا منها أكثر التعبري يف طريقة مجرد هي املؤسسة ظاهريات ثالثًا:
دون بالعنوان التذكري أجل من وهناك هنا املؤسسة» «ظاهريات عبارة وتظهر للبحث،
«املضمون»، «الصورة»، أن صحيح الدينية. الظاهرة يف الظاهرياتي للمنهج فعيل تطبيق
ومع املؤسسة،14 ظاهريات إلقامة كبري حد إىل تساهم أن يمكن تصورات املشرتكة»؛ «الخربة
تشرتط التي اللغة صورة بل تاريخيٍّا، القائمة املؤسسة صورة هي الصورة ليست ذلك
الحضارية التجليات مجموع املشرتكة الخربة وليست املقدس، النص يف املؤسسة وجود
املصطلحات هذه اكتشاف يرجع صحيح ملوضوعيته. مقياس أي دون املقدس للنص
بني تخرتقها للدين فلسفة صياغة أجل من الحية للخربات النظري التحليل منهج إىل
ليس النظري والتحليل املؤسسة.15 ظاهريات خاصًة الدين، ظاهريات واآلخر الحني
«الصورة» أن عىل التعرف يتم لم لذلك ؛ مستقالٍّ منهًجا وليس الظاهرياتي للمنهج جانبًا
الشعور أوًال الظاهرياتي املنهج يضع للشعور. جوانب ثالثة و«املوضوعية» و«املضمون»
يف الصورية الجوانب عن للكشف ذلك بعد النظري التحليل يأتي ثم للموضوع، كموطن
البداية ونقطة النص،16 ظاهريات بل املؤسسة ظاهريات ليست الدين ظاهريات املوضوع.

الجديد. العهد نص بل املسيحية املؤسسة ليست املسيحية التجربة يف

.Duméry: Phénoménologie et Religion, p. 1 14

.Duméry: Critique et Religion, pp. 178–220 15

.Duméry: Phénoménologie et Religion, Structure de l’Institution Chrétienne, 1958 16

.Noétique صوري .Résidu موطن
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التاريخ ظاهريات (2)

قبل وبعده، الوحي تحقيق قبل التاريخ بني التمييز الحكمة من التاريخي، الدين ويف
أجل من اإلنساني املستوى قدر عىل الوحي يقدر الذي التجريب الوحي دور كان التحقق
التاريخ يصبح التحقق بعد أنه حني يف األخري، اكتماله يف الوحي داخل الواقع إدخال
بعمل للعالم مثاليٍّا نظاًما الوحي معطى ويصبح والنشط، الفاعل للذات العمل ميدان
وقائع بل حقائق، األشخاص وال واملؤسسات الحوادث ليست الوحي تطور وأثناء الذات،
الشخص ويدل الجماعة، عىل املؤسسة وتدل الواقع، عىل الواقعة تدل مثًال دالالتها؛ لها
يوضع الوحي معطى تطور أثناء التاريخي املجموع كل الدين ظاهريات ويف الشعور، عىل
املؤسسة، ظاهريات تفعله لم ما وهذا وحدها، الداللة عىل اإلبقاء أجل من قوسني بني
بني الخلط التاريخي، الدين ويف تحملها.17 التي الحوادث عن مستقلة اإللهي الكالم ماهية
وبعد للتجربة، كميدان تطوره أثناء تاريخي الوحي أن صحيح دائم. خلط والوحي التاريخ
غري الطبيعة ديانات يف الحال هو كما تاريخيٍّا الوحي ليس ذلك ومع للفعل، كميدان تحققه
أو لألخالق كعلم العظيمة العقول أسستها بل الوحي، من ابتداءً تتأسس لم فهذه املوحاة؛
به، املوحى غري الطبيعة ودين الوحي دين اجتماعية. كوظيفة البرشية الجماعات أسستها

املعنى. بنفس ليس ولكن تاريخيان، كالهما
باملقارنة الدفاع يقوم خالصة، دفاعية لغاية الدين من النوعني بني التوازي ُعِقد وقد
الروماني اليوناني الدين مثل به املوحى غري الطبيعة ودين كاملسيحية، الوحي دين بني
انفصاًال منفصالن الدين من النوعني ألن ونظًرا الثاني. عىل لألول األولية إعطاء أجل من
مستوى نفس عىل الوحي دين ُوضع نوعيٍّا، اختالًفا ومختلفان بعض، عن بعضهما جذريٍّا
الوحي دين يف األسطورة بني املقارنة ت تمَّ لذلك األول؛ عن دفاع ذلك وكأن التاريخي، الدين
الديانات يف الشعائر مع الوحي دين يف الشعائر بني التاريخي، الدين يف األسطورة مع
أنه مع الوحي، دين يف عديدة وبنيات ومخططات موضوعات وهناك إلخ. … التاريخية
النهاية ويف التاريخي. الدين يف مثيالتها مع كرًها أو طوًعا للمقارنة تماًما، منها خاٍل
الحقيقة يف التاريخي الدين ألن نقيضها؛ إىل كاملسيحية الوحي دين عن الدفاع غاية انقلبت
باألمثلة ميلء املقارن األديان وتاريخ الوحي. دين عىل وأبنيته موضوعاته يفرض الذي هو

.Ethnique البرشي .Ibid., p. 6 17
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بني من الوثنية واألرسار املسيحية األرسار بني فاملقارنة للغاية؛ الالإرادي القلب هذا عىل
دين بني التعارض ربما بل الفرق العرص هذا ويف األديان، تاريخ يف األثرية املوضوعات

بينهما. التماثل أو التشابه من وضوًحا أكثر يكون التاريخي والدين الوحي
جماعة يف التاريخ، يف تدريجيٍّا الوحي يتجىل أوًال عدة؛ مستويات عىل الدين ويتجىل
ثم والفشل؛ للنجاح طويل تجريبي مسار بعد مرحلة آخر يف النهائي قه تحقُّ حتى متكونة،
يف باستمرار النجاح كان الجمعي. والوعي الفردي الوعي خالل من الواقع يف الوحي يُجرَّب
الجمعي، الوعي جانب من الفشل وكان املختارة. والصفوة الصالحة، البقية الفردي، الوعي
كالم إلعالن عدة أشخاص طريق عن الشعور يف الوحي إلدخال كثرية آيات واستُعملت
أي للتاريخ، هنا، ذاتها. يف معطيات تكون أن دون الوحي معطى إظهار أجل من الوحي
يتوقف الوحي اكتمال وبعد الوحي، داخل الواقع إدخال يف إيجابي دور اإلنسانية، للجماعة
الواقعي؛ العالم هو ثاٍن مستًوى يف أيًضا الدين ويظهر للتحقق، كميدان التاريخ دور
حقيقي كميدان ويستمر للتجربة، كميدان التاريخ دور يتوقف الوحي معطى اكتمال فبعد
العالم؛ يف فعلية وبنية مثايل، كنظام يتحقق مثال، تحقق الذي الوحي ومعطى للفعل،
كإيمان وفهمه للشعور، أصيل كمعًطى إنسانية، كحقيقة بالفعل الوحي معطى تحقق فقد
مقابل يف وكتصوف الصورية، مقابل يف وكعاطفة الرسمي، اإليمان مقابل يف أخالقي،
أصيل كمعًطى تحقق أن بعد إنساني وببحث فلسفية لغة إىل ترجمة هو إنما الشعائر؛
مثايل نظام إىل يتحول الذي هو بل املؤسسة دين هو ليس يظهر الذي الدين للشعور،

للعالم.18
ليس — الرسمي تعريفه يف حتى — فالالهوت رضوري؛ والدين الالهوت بني التمييز
إلخ.19 … التفسري الدين، تاريخ األخالق، الدفاع، العلوم: من غريه مثل واحًدا دينيٍّا علًما إال
والصورية، والعقالنية، بالنسقية، يتصف الدين، عن وأبعدها دينية، العلوم أقل هو الالهوت
والداخلية، واملأل، والحياة، باالنفتاح، الدين يتصف العكس، وعىل والشيئية. والخارجية،
بني املؤسسة ظاهريات وترتدد بالثاني، األول استبدل ذلك ومع للشعور. الديني واملعطى
بها املسموح هي التصورات الحوادث. أو الوقائع وبني ومخططات، مقوالت التصورات،

.Statutaire الرسمي .Ibid., p. 2 18

Duméry: Critique الالهوت وأخريًا الدفاع التفسري، األديان، تاريخ فقط: علوم أربعة ديميرتي يحدد 19
.et Religion, Annexes, pp. 235–84
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مهمة فلسفي.20 تصور املخطط أن حني يف الهوتي تصور املقولة الراهنة. الحالة يف عامة
سلًفا، معطاة كحقائق أخذها دون التصورات مصادر عن البحث أوًال املؤسسة ظاهريات
الوقائع، وال التصور يُوجد ال الحالة هذه ويف قوسني، بني وتضعها الوقائع «ترد» ثم

والواقعة.21 التصور اختفاء بعد زائفة عالقة املؤسسية العالقة مشكلة وتصبح

الدين. فلسفة األول: الفصل الثالث، الباب انظر 20
.Duméry: Phénoménologie et Religion, pp. 2-3 21
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الفعل1 ظاهريات حدود ثالًثا:

الديني الفعل ظاهريات (1)

تحديد البداية منذ حاولت ألنها الدين؛ فلسفة تجاوز الديني الفعل ظاهريات استطاعت
بتطبيق كبريًا شوًطا قطعت قد الدين ظاهريات وكانت والدين، الفلسفة بني العالقة
الدين بفلسفة االرتباط أشد مرتبطًة وظلت الدين،2 ظاهرة يف العاطفي الحدس ظاهريات
منها أكثر الفعل صورة يف الدينية الظاهرة ظاهريات هي النص. بمنطق ارتباطها من أكثر
واملنازعات املشاكل تسودها املنهج، عىل ظاهرة أولوية وللنظرية الوحي، نص ظاهريات
املضادة. والحجج الحجج من الهائل الركام هذا وسط الجدل طابع أعطت التي التاريخية
إعطاء يف الرغبة مع كله، للتيار العامة الحضارية املراجعة لطابع نظًرا طبيعي؛ أمر وهو
عىل عصية الدينية الظاهرة ظلت ذلك ومع األوروبي، الوعي تاريخ لكل حساب كشف
التحول لعبة اختفت ثَم ومن بها؛ الخاصة الجوهرية قوانينها عىل تقوم ألنها نظًرا الرد؛
أجل من أوًال للدراسة مشكلة الدين فلسفة مشكلة واعتُربت الدين،3 فلسفة إىل والنقل
الروح.5 وفلسفة الطبيعة فلسفة اتجاهني؛ مقاومة تتم الدين، فلسفة ويف ثانيًا.4 للتجاوز

.Ex. Phéno., pp. 565–71 1

.M. Scheler شيلر ماكس عند الدين ظاهريات هي 2

Duméry: La Philosophie de la انظر الخالد)، (من Von Ewigen ل العام باملعنى يتعلق فيما 3

.Religion, pp. 24–6
ونسق الدين ميتافيزيقا الدين» «فلسفة عنوان شيلر ماكس عند الدين لظاهريات ديبوي أعطى لذلك 4

الثاني. الجزء الدين» «ظاهريات األول؛ الجزء التطابق،
.Duméry: op. cit., pp. 26–36 كانط عند الروح وفلسفة األكويني، توما عند الطبيعة فلسفة 5
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يكتمل وبذلك الوجود، فلسفة اكتشاف الديني الفعل بتحليل الدين ظاهريات واستطاعت
تتخلص أن واستطاعت الوجود، إىل الروح إىل الطبيعة من األوروبي الوعي تطور قانون
التحديد ويف أخالقية. مشكلة من أو تقريبًا فيزيقية مشكلة من الدينية الظاهرة نقل من
التامة الهوية أنساق تقبل ولم الدين، امليتافيزيقا تمثل والدين الفلسفة بني للعالقة املسبق
أو امليتافيزيقا، إىل الدين ترد التي الغنوصية أو الدين، إىل امليتافيزيقا ترد التي التقليدية
وهذا التاريخ.6 تطابق نسق عن لإلعالن االثنان فيها يتضارب التي الجزئية الهوية أنساق
األنساق ضد أو الجزئية أو التامة الهوية أنساق عيوب ضد تاريخيٍّا إثباتًا فقط ليس األخري
والواقع. والعقل الوحي ثالثية؛ قبلية بنية له فالوحي ذاته؛ الوحي طبيعة يف هو بل الثنائية،
امليتافيزيقا، أي والعقل؛ الدين، أي الوحي؛ بني الواقعية الهوية إىل التطابق نسق ويشري

والواقعي. املثايل باتجاَهيها
ظاهريات إىل أقرب فهي الديني؛ الفعَل جذري نحو عىل الدين ظاهريات وتحلل
نظرية النظري. الشعور وهو الثاني البعد وتمثل للشعور، الثالث بالبعد الخاصة العمل
الشعور تماًما، الثالث البعد يختفي حني يف الحركية الظاهريات أساس العاطفي الحدس
وصف ويظل املقدس، النص نقد يسبقها أن دون ممكنة الدين ظاهريات وكأن التاريخي،
ظاهريات تميل أخرى، وبعبارة الوجود. وفعل املعرفة فعل بني مرتدًدا الديني الفعل
الشعور تماًما وتسقط النظري، بالشعور بعد عن وتمر العميل، الشعور نحو أساًسا الدين
الشعور يف الثالث البعد إىل مبارشة تصل أن الديني الفعل لظاهريات يمكن وكان التاريخي،
الوضعي الفعل قطبَي يمثالن اإلنساني والفعل اإللهي فالفعل العميل؛ الشعور وهو الديني
الفعل اإلنسان. منظور من الفعل والثاني هللا، منظور من الفعل األول القصدي؛ والفعل
الشخص هو ليس فاإللهي إنساني؛ فعل القصدي الفعل أن حني يف إلهي فعل الوضعي
الالهوت مقابل يف اإللهي العدل نظرية موضوع اإللهية الهوية فحسب، فعله بل اإللهي
من إسقاطات لإللهي الصورية والتحديدات العقائدي، لالهوت موضوًعا هللا يعترب الذي
اإللهي والوجود اإلنسانية، الطبيعة من إسقاطات املادية والتحديدات اإلنساني، الروح
يرى اإلنساني، للفعل املوضوعي امليدان هو اإللهي الفعل اإلنساني.7 الوجود من إسقاط

.Ibid., pp. 57–97 6

.Ibid., pp. 105–81 7
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الفعل هو إذَن الديني الفعل اإلنساني. الفعل ومرشوعية واإلرادة واملانع والرشط السبب
العالم آفاق نحو ويتجه العالم، يف لينترش الشعور من ينبثق القصدي، الفعل أي اإلنساني؛
والفعل السلبي، املمكن والفعل اإليجابي، املمكن والفعل املحايد، الفعل عدة؛ مستويات يف
يف ه وتوجُّ وممارسة سلوك إذَن الفعل السلبي.8 الرضوري والفعل اإليجابي، الرضوري
«الرباكسيس»، الفعل تحليل وليس الفعل منطق تحليل الحالة صفاته وتحليل العالم،
ألن اإلطالق؛ عىل هللا وجود عىل يربهن ال األفضل، نحو باستمرار يتوق أنه مفارقته وتعني
طريق عن للعالم مثايل كنظام هللا كلمة تحقيق هو هللا وجود عىل الربهان مرشوعه، هللا
اآلخر،9 فعل أيًضا بل «األنا» فعل فقط ليس وجماعي، فردي فعل القصدي والفعل الفعل.
تكامًال. األكثر فهي جميعها؛ تحتويها ألنها أخرى قصديات عن الدينية القصدية تتميز وال
الذي الظاهرياتي املنهج إقصاء دون الخاصة صفاتها لها تكون أن يجوز أنه صحيح
نفسه، الظاهرياتي املنهج الدينية للقصدية الثالث الخصائص تعارض فمثًال ثمرته؛ هي
للموضوع نفي للعالم مفارق مضمون نحو الظاهريات توجه أوًال جذريٍّا؛ نفيًا وتنفيه بل
يف خاصة صفة أي مطابقة عدم ثانيًا به. الوعي لحظة العالم ونشأة الشعور، يف الحال
ملضمون العيانية املادة وهي الحية، التجربة ملضمون نفي القصدي املضمون العالم هذا
الفعل ألولوية نفي اإللهي بالفعل فقط الديني الفعل تحقيق إمكانية ثالثًا املقدس. النص
تطبيق نتيجة أيًضا تكون الدينية القصدية يف يشء يبقى ال وهكذا السلوك.10 يف اإلنساني

تماًما. إقصاؤه تم الذي الظاهرياتي املنهج
العقائد فقط تتناول وال بالعقائد، وثيًقا ارتباًطا مرتبطة الدين ظاهريات زالت وما
إدخال مع الحارض العرص روح فلسفة مستوى إىل تنقلها بل مطلقة، كحقائق التاريخية
موضوعات هي، كما التاريخية العقائد تظل ذلك ومع فيها، اإلصالحية الحركية بعض
الالهوت وتربير نفسه، الديني النص يف أسسها عن البحث دون معطاة، حقائق أو فعلية

ممارسة ،Comportement سلوك األول. القسم الثالث، الجزء التأويل، مناهج الرئيسية: الرسالة انظر 8
.Conduite

إىل الديني الفعل ينتمي الديني، الفعل مشكلة والحضارة الدين تحليل يتجاور .Ibid., pp. 182–216 9

الحضارة. إىل والحضارة الدين ينتمي حني يف الفرد
السلوك .Vancourt: op. cit., p. 77 كور فان عند موجودة شيلر ماكس عند للقصدية الثالث الصفات 10

.Agir
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الدينية، الظاهرة إىل أي األصل؛ إىل ويعود الالهوت يتجاوز عندما حدة أقل بالظاهريات
ظاهريات الوصفية، الظاهريات هي: األربع واملراحل الديني.11 الفعل خاص وبوجه
ربما باستثناء الهوت أي من خالية وهي باإليمان. واملعرفة الدينية، امليتافيزيقا املاهيات،
الالهوتي.12 املستوى عىل اللفظ، حيث من األقل عىل اإليمان، فيها يظل التي األخرية املرحلة
سيطرة تحت أيًضا تظل الدين، لفلسفة بالنسبة تمثله الذي الكبري التقدم من وبالرغم
فلسفة إىل ينتمي ال لفظ وهو «إلهي»، وصفة «هللا» لفظ خاصًة الالهوتية، املصطلحات

الدين.13 ظاهريات أو الدين

الوجدان ظاهريات (2)

من ابتداءً عام، حضاري إصالح حركة عاطفي أساس عىل تقوم التي الدين وظاهريات
املعطى أن صحيح الدين. ظاهريات عىل فقط تقترص أن دون الدينية األخالقية الظاهرة
حضاري؛ إطار يف اإلنساني العلم يف بطبيعته ويتجىل فيها، توجد التي الحضارة نواة الديني
الحضارية؛ تجلياته قبل نفسه الديني للمعطى مستقالٍّ علًما الدين ظاهريات تصبح ثَم ومن

جنب.14 إىل جنبًا يسريان العيانية والظاهرات املاهوية فالظاهريات
املنطق، إىل منها التصوف إىل أقرب الوجداني الحدس عىل القائمة الدين وظاهريات
سبب الوجداني الحدس يكون قد الديني، الفعل خالل من الزمان يف الخالد حضور تصف
صورة من الشعاع اإلدراك، يف كذلك الوجداني الحدس يستخدم ذلك ومع الصويف، الطابع
الشعور مضمون من الشعاع مقابل يف املوضوع، إىل الذات من أي مضمونه؛ إىل الشعور

رصيح. تصوف إىل االنتهاء ودون الذات، إىل املوضوع من أي صورته، إىل

شيلر. ماكس عند الدين ظاهريات هي هذه 11

كور فان عند اإلنسان» يف الخالد «يف مقدمة يف شيلر عند الدين لفلسفة األربع املراحل هي هذه 12

.Vancourt: op. cit., pp. 75
تظل فإنها السابقة، للمحاوالت بالنسبة كبريًا تقدًما تمثل شيلر عند الدين ظاهريات أن من بالرغم 13

الالهوتية. املصطلحات سيطرة تحت أيًضا
،Essentiale املاهوية .Dupuy: op. cit., pp. 7–17 انظر الخالد». «ثنائية الصفة هذه ُسميت وقد 14

.Concret العياني
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للظاهرة مالئًما ظاهراتيٍّا منهًجا أوًال تضع أن الديني الفعل ظاهريات حاولت وقد
مثل الفعل، بظاهريات تكتفي ال العاطفي.15 الحدس عىل القائمة الظاهريات يف الدينية
الشعور «حلول وتتجاوز املوضوع،16 ظاهريات أيًضا تريد بل الرتنسندنتالية، الظاهريات
ظاهرات الدين ظاهريات تعني ال ذلك، ومع وواقعي.17 موضوعي توجه لصالح املثايل»
املوضوع أولوية من ابتداءً كذلك هو حيث من للدين جوهرية معرفة بل للدين، عيانية
الفعل، ظاهريات إىل عود وهو كفعل، الظاهرة هو الديني املوضوع ويظل الفعل، عىل
وحدها التأويل فظاهريات ثَم ومن النص؛ إىل ذاته الوحي معطى هو كموضوع وليس
للموضوع األولوية بإعطائها الفعل ظاهريات من املوضوع ظاهريات تأسيس عىل أقدر

الفعل.18 عىل
ُوضعت فإذا الدينية،19 الفلسفة مصري من أفضل ليس الدين ظاهريات ومصري
تماًما تنىس فإنها التأويل، يف الثالث اإلشكال العميل، التحقق عىل يدها الدين ظاهريات
من وبالتايل املقدس؛ للنص متكامل منطق أجل من التاريخي والنقد اللغوي التحليل
املقرتحة: للدين الظاهريات لهذه الثالث املهام يف العكس، عىل بل للوحي، منهجية أجل
التاريخية الصحة استبعدت الديني، والفعل الوحي، أشكال لإللهي، القبلية األنطولوجيا

الثانية. املهمة من ذاك أو النص لهذا

Hering: Phénoménologie الدينية املعرفة ظاهريات صياغة قبل اليشء نفس Hering هرينج حاول 15

.et Philosophie Religieuse, étude sur la théorie de la connaissance religieuse, pp. 32–86
شيلر. عند الديني الفعل ظاهريات يف أيًضا املوضوع ظاهريات ُوجدت 16

.Dupuy: op. cit., pp. 17–24 انظر الظاهرياتي، االشتباه إىل بالنسبة 17
.Ibid., pp. 36–48 18

.Morphologie أشكال .Hering: op. cit., p. 89 هرينج عند الدين وفلسفة شيلر، عند الدين ظاهريات 19
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اجلانبالنظرييف رابًعا:
الدينية1 الظاهريات

أي نفسها؛ الدينية الظاهرة حول الدراسات من مجموعة من الدين ظاهريات تتكون
إىل تنقسم أو املعرفة نظرية أو الدين فلسفة إما عليها تطغى الدينية، الظاهرة ظاهريات

والنبوة. املقدس مثل املحددة الظواهر من مجموعة

وتجلياته ماهيته الدين؛ ظاهريات (1)

كفلسفة قامت بل جذرية،2 بطريقة اإلطالق عىل الدين ظاهريات تأسيس يتم لم أوًال:
كمعالجة أوًال الظاهريات تستعمل لم جديد، كتاريخ أو جديد كالهوت أو للدين جديدة
أن ودون الدينية.3 الظاهرة عىل إضايف كتفكري ملحقة وهي الدينية، للظاهرة جذرية
للظواهر الثالث املراحل تكتشف أن ذلك مع الظاهريات استطاعت محكم، منهج يف تصاغ
الثالث املراحل هذه أدت وقد والشفافية. املتدرج، الوحي الحجاب، للشعور؛ تبدو التي
الشهادة. الفهم، الحية، التجربة الحياة؛ تجربة تقابل ثالث أخرى مراحل اكتشاف إىل
الذي التاريخي النقد للتأويل؛ الثالث املشكالت عىل الكرام مرور الظاهريات مرت وهكذا

.Ex. Phéno., pp. 571–82 1

Van der Leeuw: La وتجلياته ماهيته يف الدين درليو؛ فان لكتاب فرعي عنوان الدين» «ظاهريات 2

بعنوان أويل مرشوع عىل يقوم والكتاب .Religion dans son essence et ses manifestations, 1933
.١٩٢٥ الدين»، ظاهريات يف «مقدمة

.Van der Leeuw: op. cit., pp. 654–79 الخاتمة يف فقط الدين ظاهريات توجد 3
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من ابتداءً العميل والتحقق الفهم، رشط اللغوي والتحليل التاريخية، الصحة عن يبحث
اإلنساني جدل إىل الدين يف التفكري انتهى وقد الرتتيب.4 عكس مع فقط والعمل، القصد
أي ودون األفقي. والطريق الرأيس الطريق الصاعد، والطريق النازل الطريق واإللهي،
املشكلتني عن السلوك، إشكال التأويل، يف الثالث اإلشكال انفصل الظاهريات، عىل اعتماد
الالهوت، ليست الدين ظاهريات أن صحيح النظر.5 ومشكلة التاريخ مشكلة األوليني،
ما الدين، وشعر االجتماعية أو النفسية الناحية من الدين فلسفة وال األديان، تاريخ وال

مراحل: بست تمر للدين ظاهريات هي للدين؟ الفلسفة هذه إذن هي

األسماء. إعطاء أجل من اللغة (١)
فيها. الكلمات إدخال أجل من الحية التجربة (٢)

عنها. وينكشف منها يظهر ما رؤية أجل من التجربة مضمون رد (٣)
الرؤية. إيضاح (٤)

ينكشف. وما يتجىل ما فهم (٥)
الواقع.6 مع مجابهة الشهادة (٦)

املراحل تنتمي إذ التأويل؛ ظاهريات بمراحلها للدين الظاهريات هذه وتالمس
ويغيب التاريخي، الوعي إىل السادسة واملرحلة النظري، الوعي إىل األوىل الخمس
وأخريًا النظري، الوعي ثم التاريخي بالوعي التأويل ظاهريات وتبدأ العميل، الوعي
والعرص التنوير، عرص يف العلم تاريخ لكل شاملة الدين ظاهريات تبدو العميل، الوعي
أن صحيح والفهم.7 النفس، وعلم الرومانسية، والوضعية الرومانيس، الرومانيسوالنحو
عرص كل ويقدم مشرتكة، كقصدية الدين ظاهريات اكتشاف عىل يساعد البواعث تحليل
الظاهريات هذه تظل ذلك ومع والفهم. والعيان، واللغة، والوجدان، اإلنسان، مساهمته؛
يف األخرية مرحلتها يف الدين ظاهريات عتبة عىل املشرتكة للتجربة النشوئية الحركية

التأويل. ظاهريات

.Ibid., pp. 654–62 4

.Ibid., pp. 662–5 5

.Ibid., pp. 670 6

.Ibid., pp. 671–9 7
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كله، العمل أن أيًضا الصحيح من فإنه الخاتمة يف إال الظاهريات عن تعلن لم وإذا
املخطط أن من وبالرغم الدين. ظاهريات من تقرتب أو تبعد مقاربة بمخططه، األقل عىل
الذات يتفاعل كيف الدين، يف وبالذات الدين، موضوع يف األهمية بعض فله متسق غري
وصورة الشعور، مضمون الثالثة؛ العنارص هذه وتذكر بعض، مع بعضهما واملوضوع
النفس، متداخلة؛ دوائر ثالث داخل نفسها الذات وتقبع املادية. الصورية والبنية الشعور،
التفاعل ويتم وباآلخر. وبالذات، الخالص، باألنا يذكر ما وهو والجماعة. واإلنسان،
هذا الخارجي. بالعمل أخرى ومرة الداخيل، بالعمل مرة واملوضوع الذات بني املتبادل
بهذه الشعور ويؤخذ الشعور. وحدة هو واحد، كلٌّ الثالثي املخطط هذا أن إىل باإلضافة
املختلفة األنواع أي األشكال؛ دائرة ثالثة، ولدائرة العالم، دائرة ثانية لدائرة كمركز البنية
فإن الدين، ماهية عن املوضوع-الذات الذات، املوضوع، األول، املخطط عربَّ فإذا للدين.8
تم وقد الدين. تجليات عن يعرب بالشخص، العالم يف السابق املخطط الثاني، املخطط
للصور طبًقا ومؤسسوها، واألديان والشخصيات، العالم يف للوجود طبًقا العالم اكتشاف

الحضارة. يف تتحقق عندما للحقيقة املختلفة
التاريخ؛ ودين الوحي دين من خليط مضمونه ولكن وصلب، قوي مخطط وهو
ليس املسيحي اليهودي فالدين التاريخ؛ دين نوع من ليس الوحي دين أن فالواقع
هذا ويرجع العالم، من مختلفة أجزاء يف البدائي بالدين يُسمى ما مستوى نفس عىل
املخطط مضمون ويرتدد والتاريخ، الوحي بني الدينية البحوث يف الخلط إىل الخليط
بالوقائع مختلط للماهيات املبارش اإلدراك فإن لذلك النشوئية؛ والتجربة املاهية فهم بني
ظاهريات وأصبحت التوثيق، كثريًا الفهم يسود والتجريبية، واألنثروبولوجية التاريخية
عمل يوجد فال الدينية، للعلوم معارف دائرة وربما الدين لفلسفة عامة رسالة الدين
يف غرابة وال الفقرات، عناوين نفسها هي املحاوالت عناوين إن بل ذكره، يتم لم واحد
الدين حول النظريات كل تتضمن العلم، تاريخ يف الخاتمة يف قيل كما كانت، إذا ذلك

الحديثة. العصور منذ
الحركة تطبيق إىل الدينية الفلسفة أزمة حل يف الظاهريات مساهمة فقط تعود وال ثانيًا:
األعمال حركة كل بتطبيق بل النفسية، النزعة لتفنيد منطقية» «بحوث ل الصاعدة

.Figures أشكال 8
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سقوطها من الدينية الفلسفة انتشال الصاعدة الحركة بمساعدة فقط يكفي ال املنطقية.9
أيًضا الرضوري من بل النفسية، النزعة يف الدين نفس علم وسقوط الدين، نفس علم يف
نزعة كل لتجنب الرتنسندنتايل» واملنطق الصوري «املنطق يف النازلة الحركة استعمال
املقدس،10 النص وهو الرئييس إطارها خارج الدينية للظواهر تنظري وكل صورية،
املثالية اإلدراك نظرية توسيع أجل من كقبيل املقدس النص استخدام أيًضا ويمكن
النمط ماهية عىل يحتوي املقدس النص أن فالواقع املشابهة؛ الوقائع كل إىل للواقعة
إدراُك جديد من ويمكن الوجود، يف التشابه ويفرتض تتكرر، أن يمكن لحالة املثالية
مشابه واقعي نمط يف اإلدراك نظرية بفضل املثايل النمط يف قبل من أدركت التي املاهية
محرًكا عنًرصا الديني القبيل يظل وبالتايل أخرى؛ مرة اإلدراك نظرية بفضل أيًضا
النمط ماهية مد يف أخرى ومرة مثايل، لنمط اإلدراك نظرية يف مرة الوحي؛ ملنهجية
يف رائع نحو عىل الوحي معطى استعمال يمكن مشابهة، واقعية أنماط عىل املثايل
من مزدوج شعاع عىل تقوم املعرفة يف نظريات الظاهريات تقدم إذ اإلدراك؛ نظرية
من الذات، إىل املوضوع ومن مضمونه، إىل الشعور صورة من املوضوع، إىل الذات
من والشعاع القبيل، هو املوضوع إىل الذات من الشعاع صورته. إىل الشعور مضمون
ويستطيع بمرشوط. شارط عالقة الشعاعني بني والعالقة البعدي، هو الذات إىل املوضوع
أي القبيل؛ بدور يقوم أن الوحي، نص هو التأويل ظاهريات حالة ويف الوحي، معطي
إىل املوضوع من الشعاع دائًما اليومية الخربة وتظل املوضوع، إىل الذات من الشعاع
يف أيًضا ولذلك املعرفة؛ نظرية يف الصوري الفارغ القبيل تجنب يمكن ثَم ومن الذات؛
بمصدرها يتعلق فيما الحايل النظرية الظاهريات نقص إكمال يمكن الدين ظاهريات
يف يبدو الذي الخارجي الواقع إدراك عىل الوحي بنص املستمر الوعي ويساعد القبيل.11
العيانية.12 األنطولوجيا ماهية قوانني إدراك رشط إذن هو الديني القبيل اليومية. الخربة

والتأويل. والتكوين الفهم يف محاوالت الظاهرياتي، املنهج الثاني: الباب انظر 9
.Analogie التشابه .Hering: op. cit., pp. 8–15 10

والتأويل. والتكوين الفهم يف محاوالت الظاهرياتي، املنهج الثاني: الباب سابًقا انظر 11
النظرية الظاهريات الثاني: الفصل األول، الباب قبُل من انظر العيانية، لألنطولوجيا بالنسبة 12

التطبيقية. والظاهريات
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املعرفة وليست ومستقل،13 مثايل وموضوعها بذاتها، قائمة معرفة الدينية واملعرفة
مواجهة يف بذاتها قائمة الدينية املعرفة الدينية.14 للمعرفة تحوًال إال العلمية أو الفلسفية
النص هو اإليمان قبل. من التاريخ ال «رد» تم فقد باإليمان، عالقتها يف وليس التاريخ،
بذاتها الدينية املعرفة قيام يعني ال اإلدراك، نظرية يف دينيٍّا قبليٍّا باعتباره املقدس
حله أمكن ما وهو «الغنوصية»، عىل اإليمان وأولوية اإليمان عىل ال «الغنوصية» أولوية
املقدس النص من املستنبطة الدينية املعرفة استقالل ولكن املعرفة، نظرية طريق عن
للتجربة سواء ومصدر أولية تجربٌة إذَن الدينية التجربة التاريخ. يف بتجلياته يتعلق فيما
يقني وهو الديني، بالقبيل الذاتية ماهية تجنب ويمكن العلمية، للتجربة أو الفلسفية
كل مصري فإن الوحي، نص وهو األوىل، املشكلة تناول غياب وبسبب للتجربة. مثايل
أنه فالواقع عليها؛ الفلسفية واألنساق واملذاهب والنظريات املناهج مد هو دينية فلسفة
النزعات يف جديد من تقع فإنها النفسية، النزعة يف الوقوع عن الدينية الفلسفة ندت لو
الدينية الفلسفة يف األخطاء هذه وترجع والنقدية.15 والربجماتية واالجتماعية التاريخية
أُخذ ما وإذا حله، وطريقة الخاص إشكالها وإهمال عليها، الفلسفية األنساق مد إىل
إدراجها إىل باإلضافة األخطاء، هذه كل تصحيح يمكن فإنه أولية كمشكلة النص منطق
النفس علم اإلنسانية؛ للواقعة الوجودي التحليل من ابتداءً النص معنى تكوين داخل
ثم بالرد التاريخية النزعة تصحيح ويمكن اليومية، الحياة يف الحية والخربة الوضعي
بحضور وتصحيحها السوسيولوجية النزعة تجنب ويمكن «التاريخانية»، يف اسرتجاعها
يف الربجماتية استعادة ويمكن املشرتكة، الخربة يف للشعور متضايف كطرف اآلخر
اللغوي، والتحليل التاريخي النقد بعد التأويل يف الثالث اإلشكال العميل، التحقق إشكال
نواة إىل جديد من بالعودة الرسمي الالهوت عىل القضاء يف النقدية النزعة وتُستعمل
الظاهرات إىل مكانها للنص، كمنطق التأويل، ظاهريات ترتك ما وبمجرد النص. معنى
ماهية أيًضا تنقص بل التطبيقي، العميل املنطق طابع فقط يضيع ال فإنه الدينية،
وحايل مبارش اتصال يف الشعور يضع للنص كمنطق التأويل أن فالواقع الوحي؛ معطى
ونسقية عقلية صياغة كل تبدأ منها التي األوىل األرضية فهو الرئيسية، اإلشكاالت مع

.Source أولية .Hering: op. cit., pp. 118–21 13

املالحق. انظر 14
.Hering: op. cit., pp. 15–31 15
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للتاريخ املتوقع «الرد» فإن الديني، التاريخ وفلسفة املاهيات عن البحث يف فمثًال ممكنة؛
ويرجع تصويب.16 ودون تصحيح دون السؤال عىل جديًدا تفكريًا املكسب وكان يتم، لم
صياغة غياب األول سببني؛ إىل الدين ظاهريات يف السابقة املحاوالت لكل النسبي الفشل
للنص؛ كمنطق للتأويل األوىل املشكلة غياب والثاني الظاهرياتي،17 للمنهج مسبقة

ممكنة.18 الدين ظاهريات بعدها تصبح دينية منهجية وبالتايل
املوضوع أخذ دون واحد إلشكال خاصة مشكلة إال للدين ظاهريات كل تتناول لم ثالثًا:
الفيزيقية، الطبيعة ظاهرة املقدس ظاهرة ليست شمولها، يف الدينية الظاهرة يف كله
للرس، صوفية تجربة وليست املقدس. النص ظاهرة بل شخًصا، أو مؤسسة أو حادثة
تعطي بداهة بل يخيف، ا رسٍّ ليس النص. ملعنى الدقيق الفهم إىل تهدف لسانيات بل

اليقني.

املقدس ظاهريات (2)

كما دقيًقا، منهًجا تعطي أن استطاعت التي وحدها هي الرتنسندنتالية الظاهريات
تكون أن دون الدينية الفلسفة يف املساهمة جانبها من النقدية الظاهريات استطاعت
الالعقيل العنرص عن البحث ينتمي املقدس ظاهرة يف أنه صحيح دينية.19 ظاهريات بذلك
الرتنسندنتالية؛ للظاهريات الرئييس املوضوع إىل بالعقيل عالقتها ويف «اإللهي» فكرة يف
النقدية، الظاهريات يف محكم منهج غياب وبسبب للشعور.20 املوضوعية الذاتية البنية أي
مستوى عىل أي الدينية؛ الفلسفة مستوى عىل الدينية الظاهريات يف مساهمتها كل ظلت
منفصلة، فلسفية أنساق إىل نقلت أن بعد الدينية الظاهرة عىل الفلسفية األنساق مد نقل
يف تياًرا ليست املقدس دراسة إن بل الدقيق، باملعنى الظاهرياتي املنهج تطبيق يتم لم

.Etabli القائم ،Historicité التاريخانية .Ibid., pp. 117–9 16

تكوينها دون الظاهريات حركة تميز عنارص أوًال يعطي أن حاول ألنه النقد؛ هذا من هرينج ويُستبعد 17

والتأويل. والتكوين الفهم يف محاوالت الظاهرياتي، املنهج الثاني: الباب سابًقا انظر محكم. منهج يف
الدينية الفلسفة أزمة التأويل، أزمة وليست الدينية الفلسفة أزمة هي هرينج يشخصها كما األزمة 18

إليها. وراجعة التأويل ألزمة تابعة
.Structuré دقيق ماربورج. مدرسة من خرجت التي هي النقدية الظاهريات 19

.Noético-noêmatique املوضوعية الذاتية .R. Otto: Le Sacré 20
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فلسفة يف الدينية الظاهرة يف تفكري مجرد بل مستقلة، ظاهريات أو الرتنسندنتالية الفلسفة
الدين.21

كما للظاهريات، العام بالتوجه واحدة ملشكلة كدراسة أحيانًا الدين ظاهريات وتبدو
لم ذلك ومع «املقدس»،22 ظاهرة وكذلك ماهيتها، إدراك أجل من النبوة ظاهرة درست
لم آخر، وبتعبري ماهيات. وكأنها تسيطر زالت وما قوسني، بني التاريخية الوقائع توضع
التاريخية. للواقعة الطاغي الحضور من املاهية نحو بالظاهريات الدراسة توجيه يمنع

النبوة ظاهريات (3)

التمييز مع العربانية النبوة وهي محددة، كظاهرة بل كظاهرة، النبوة ظاهرة تدرس لم
ممكن، النبوة ألنماط تصنيًفا أن صحيح خارجه. والنبوة املقدس الكتاب يف النبوة بني
ماهية تتجىل حيث الحية النبوة يف حتى إنه بل الواقعة، ألنماط وليس املاهية ألنماط ولكن
يوجد وال وظيفته، «التقويس» فقد ثَم ومن التاريخية؛ الوقائع تحليل كذلك ساد الظاهرة
أو مفهوم أو لفظ أي استكشاف يتم ولم العنوان، يف «ماهية» لفظ إال الظاهريات من
املقدس»؛ الكتاب يف النبوة «ظاهريات تعبريُ واحدة مرة واستُعمل الظاهريات.23 يف منطقة

ظاهريات.24 أي إىل يشري ال مما
مهمته إن إذ التاريخي؛ النقد خارج مشكلة ولكنها للوحي، مقولة النبوة أن صحيح
الفردي الوعي مشكلة الوحي، ومصدر املبلَّغ بني عالقة النبوة النبوة، استقبال بعد مبارشًة
والنبوة املستمع، إىل املبلَّغ من املنطوق الكالم بنقل فقط التاريخي النقد ويهتم للمبلَّغ،
صدق عىل والربهان تاريخ، نقد مشكلة تكون أن دون التصوف أو النفس علم يف مشكلة
وتستطيع التجربة، بنظام تتعلق ال وهللا، النبي بني الوحي، ومصدر املبلغ بني كصلة النبوة

.Hartmann هارتمان فلسفة هي املستقلة والفلسفة شيلر، ماكس تيار هو الرتنسندنتالية الفلسفة تيار 21
ناتورب بول ،H. Cohen كوهني هرمان الجدد؛ الكانطيني اهتمامات ضمن من الدين فلسفة وكانت

.P. Natorp
.N. Neher: L’Essence du Prophétisme 22

الظاهريات مصطلحات وليس األعالم وأسماء الدينية املصطلحات من خليط يوجد املوضوعات ثبت يف 23

مؤسسها! ذلك يف بمن الظاهرات فالسفة أسماء أو الفلسفية املصطلحات حتى أو
.Ibid., p. 90 24
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حول العقائدية النظريات يف الوقوع دون النبوة إمكانية إثبات لإللهام اليومية الخربة
عن البحث أجل من فقط النبوة دراسة يف إذَن التاريخي النقد يتدخل ومصادرها، وظائفها
الوجود نفي أو إثبات دون الكتابي أو الشفاهي نقله يف الوحي لكالم التاريخية الصحة

والنبي.25 هللا بني كاتصال للنبوة الخيايل أو الحقيقي
األديان تاريخ إىل داخله والنبوات املقدس الكتاب خارج النبوات بني التمييز وينتمي
الديانات من التاريخية واملؤثرات اآلثار عىل التعرف مميزاته: وعيوبه. مميزاته وله املقارن،
دون التاريخ، دين مستوى نفس عىل الوحي دين وضع وعيوبه: الوحي. عىل املجاورة
بيئة الجغرايف التوزيع ويبني االثنني،26 بني الطبيعة يف االختالف االعتبار بعني األخذ
ينتمي مثًال الوحي، غري ونمط الوحي نمط بني التمييز عىل األنماط وتساعد النبوة.27
معطى تطور األخروي النمط يبني حني يف الوحي،28 غري دين إىل أساًسا السحري الطابع
ويشري الوحي،30 تطور يف حاسمة مرحلة إىل الصويف النمط ويشري التاريخ،29 يف الوحي
بنية تصبح أن يمكن الحقيقة يف كنظرية الوحي اكتمال إىل بالفعل االجتماعي النمط
نبوات تحليل تم بل شامًال، إحصاءً املقدس الكتاب نبوات إحصاء يتم ولم للعالم.31 مثالية
إىل انتمائهما من بالرغم القرآن ونبوة اإلنجيل نبوة الحسبان يف تؤخذ ولم فحسب. التوراة
تطور يف دراسة الحقيقة يف وهي الحية، النبوة استخدام يمكن وكان املقدس، الكتاب نبوة
يف النبوة وتبني اكتماله، حتى الوحي لتطور املختلفة املراحل الكتشاف إرسائيل؛ يف النبوة
اإليمان، فارس األنبياء، أبو األول بموىس؛32 وتنتهي بإبراهيم تبدأ مراحل بوضوٍح التاريخ
كل منها تنهل التي للرشيعة املبلِّغ والثاني الوحي؛ عن واملبلِّغ الطبيعي، الدين ومؤسس
والثاني باإللهام، نبي األول و«املرسل»؛ «املختار» بني التمييز ويكشف إرسائيل. نبوات

.A. Neher: op. cit., pp. 1–13 25

التاريخي. الدين هو الوحي غري دين أن حني يف الوضعي الدين هو الوحي دين 26

.A. Neher: op. cit., pp. 17–42 27

إيران. يف الديانات مثل وذلك 28

إرسائيل. يف النبوات مثل وذلك 29

اإلنجيل. عبادة مثل وذلك 30

.A. Neher: op. cit., pp. 43–57 اإلسالم مرحلة مثل وذلك 31

.Ibid., pp. 179–86 32
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وكان اآلخر. عند االكتمال نحو الوحي واتجاه األول، عند الشعور يقظة عن خاص بوحي
استخدام ويمكن العمل، إىل املحبة إىل الرشيعة من الوحي تطور قانون اكتشاف يمكن
لتطور املختلفة املراحل وبني الوحي ودين التاريخي الدين بني للتمييز العرص منظور
تطور وأحيانًا التاريخي، الدين بوضوٍح الدائري الزمان يميز مثًال ذاته. الوحي معطى
العود مفهوم يف أساًسا التاريخي الوحي يف الدائري الزمان ويظهر إرسائيل، يف الوحي
بالنسبة الحقة دورة كل يف تقدم عىل يحتوي إرسائيل يف الدائري الزمان أن حني يف األبدي،
يميز وأخريًا السابقة. الدورة من الحاصل التقدم بعد تبدأ دورة نبوة كل السابقة، للدورة
بل زماني الفعل مرحلة، آخر يف الوحي اكتمال يف الفعل زمن بوضوٍح الشعائري الزمان

لحظي.33 أيًضا
بطبيعة حية النبوة إرسائيل. بني لدى النبوة إىل لإلشارة حية» «نبوة تعبري ويُستعمل
من حية كظاهرة النبوة استخدام يمكن وكان جماعته، عند أو النبي عند سواء الحال
يمكن كان التاريخية، اآلثار من وتخليصه النبي من املنطوق الكالم عىل الحصول أجل
الكتاب نبوات يف التاريخية املؤثرات إثبات بعد النقد ُطبق لو أوىل كنواة «الحي» استخدام
كائنًا إال النبي ليس الشخص، وجود وليس النبوة وجود هو النبوي والوجود املقدس.34
رسالته حكيًما. وال قسيًسا وال ملًكا ليس الوحي، إيصال مهمته البرش، من غريه مثل برشيٍّا
وتغريه إعداد، إىل حاجة يف أنه صحيح والجماعة.35 الفرد إىل رسالة بل فضيحة، ليست
ومن الروح.36 عمق الليل يف والسري الرسالة، ثقل هو والثقل الكمال، نحو تقدمه هو
نظرية من أكثر النبوي الوجود وداللة الداللة، مفهوم املستعملة الظاهراتية املفاهيم بني
الوعي خالل من املعطاة املعرفة عىل تدل بل الصوفية،37 أو األخالقية والتنبؤ، الرؤية يف
نحو كله اإلنساني الجهد تركيز أجل من املمكنة العوالم من عديد عىل بانفتاحه املتميز

املعطى. هذا فهم يف الجهد ملعرفته ويكفي املعرفة، من أكثر الوجود

.Ibid., pp. 58–81 اإلسالم يف الفعل زمن مفهوم هو وهذا 33

السحر وألثر ،(p. 35) اليونانية وللفلسفة ،(p. 35) Ibid., p. 29 اإليرانية باملصادر يتعلق فيما 34

.(p. 100)
.A. Neher: op. cit., pp. 282–307 35

.Ibid., pp. 308–35 36

.Ibid., pp. 336–50 37
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بالطاعة، مرشوط وهو العهد، يف الزمان يف واإلنساني اإللهي بني الجدل ويوجد
الطاعة، غابت ما فإذا املقدس.38 الكتاب روايات يف والرشيعة العهد بني التداخل ويالحظ
إىل يؤدي أن اإلثبات لهذا يمكن وكان العهد. نُقض املقدس، الكتاب أنبياء بذلك يشهد وكما
يمكن وكان الحوار، يف واإللهي اإلنساني بني العالقة رشط العمل ويصبح العمل، تحليل
سيأتي وكما والواقع، املبدأ بني يكون، أن ينبغي كان وما كان ما بني التمييز يف استخدامه
اإللهي بني املقدس الكتاب يف الحوار لتحليل وطبًقا والصريورة.39 الوجود بني بعُد فيما
كالًما باعتباره الكالم مع التاريخي النقد يتعامل الكالم.40 عن الروح يتميز واإلنساني،
عالقة يف يوجدان والسامع، النبي بل وهللا، النبي هما الطرفان ليس روًحا. باعتباره وليس
أصبحت أن بعد اإللهية الحقيقة هو الروح، بلوغ هو الكالم رأسية، عالقة يف وليس أفقية
االشتباه قواعد إىل الوصول باإلمكان كان كالًما، باعتبارها النبوة تحليل ويف إنسانية. حقيقة
بوضوح، إبرازه ألمكن الوحي نص معنى فهم يف بدوره النظري الشعور قام ولو اللغة. يف
واملبني، واملجمل واملئول، والظاهر واملجاز، والحقيقة واملتشابه، املحكم عىل العثور وألمكن
الوصول اللغة لتحليل يمكن وكان والسماع.41 الرؤية بني والكالم، الروح بني الفرق لبيان
«الكالم» ألن العميل؛ الشعور دور وهو للعالم، مثايل كبناء الوحي ملعطى العميل التحقيق إىل

«العمل».42 إىل أيًضا ولكن «الكالم» إىل فقط يشري ال

.Ibid., pp. 116–78 38

املسيحية. والصريورة املسيحي الوجود لكريكجارد: األخري التمييز 39
.Amphibologie االشتباه ،Ibid., pp. 85–115 ،Davor الكالم ،Rouah الروح 40

وتلميذه النبي إىل لإلشارة و«ابن» «أب» ألفاظ استُعملت مثًال .A. Neher: op. cit., pp. 105–15 41

.Ibid., pp. 242–56. صورة باعتباره العالم ووصف .Ibid., pp. 180
.Ibid., p. 114 42
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إىل الدين ظاهريات من خامًسا:
التأويل1 ظاهريات

من كبري حد إىل الوجودي التأويل يقرتب اإلنساني، للواقع الوجودي التحليل بفضل
خاصًة النسيان، محط يف كان طاملا الذي التاريخي الوعي ويتقدم التأويل، ظاهريات
تفكيك مع الوجودي بالتأويل النظري الشعور ويتبع األدبية»، األشكال «تاريخ منهج
ظاهريات يف النسيان، محط أيًضا كان أن بعد مكانه، العميل الشعور يجد ثم األساطري،

التأويل.2
موضوع هو وحده الكالم شديد. إرصار مع جانبًا هللا» «شخص يُرتك مرة وألول
الدين، ظاهريات وكل الدين، فلسفة وكل العقائدي، الالهوت كل يتحول ثَم ومن التحليل؛
أو وحضور كُهوية نفسه وهللا اإلنسان، نحو متجهة قصدية هللا كالم التأويل. ظاهريات إىل
هللا» «مناسبة ب علم تأسيس ولكن مستحيل، هللا» «علم الهوت تأسيس قوسني. شخصبني
املوضوع وظاهريات تأويل، الالهوت هللاوليسشخصه، كالم تحليل يتم مرة وألول ممكن.3
التاريخية العقائد تحويل ميزة الوجودي والتأويل األسطورة ولتفكيك التأويل، ظاهريات
األسطورة تتطلب ال اإلنسانية، التجربة يف مصادرها العقائد وتجد إنسانية،4 حقائق إىل

.Réalité Humaine, Dasein اإلنساني الوجود .Ex. Phéno., pp. 282–4 1

كبعد وليس املسيحي، الدين عن الدفاع إطار يف M. Blondel بوندل عند تام بوضوح العميل الشعور ظهر 2

.Formegeschichte األدبية األشكال تاريخ العميل. والشعور التاريخي الشعور بعد الديني للشعور ثالث
.Démythologisation األساطري تفكيك .M. Marlé: Bultmann … p. 75 3

التاريخية، مصادرها إىل األسطورة وإرجاع Démythologisation األسطورة تفكيك بني فرق هناك 4

التجربة يف داللتها إيجاد أي Démythisation؛ األسطورة وتأويل وتكلَّست، تكوَّنت كيف ووصفها



الظاهريات تأويل

بل أنثروبولوجيٍّا إنسانيٍّا، تأويًال بل العقائدي، الالهوت يف الحال هو كما كونيٍّا، تأويًال
إىل اإلحالة نفسه»،6 عن الحديث عليه يلزم فإنه هللا عن الكالم أحٌد أراد «لو وجوديٍّا.5 أيًضا
األسطورة إىل وليس الوجود إىل تنتمي وهذه إنسانية، لغة كل رشُط إذَن اإلنساني الوجود
العلوم ملناهج مبارش تطبيق أي أو مسبق أنثروبولوجي افرتاض أي ودون العلم. إىل أو
قيمة إنكار ودون املقدس.7 للنص املالئم الوحيد املنهج هو الوجودي التأويل اإلنسانية،
التخلص يف النجاح وبالتايل اإلنساني؛ الوجود تاريخانية الوجودي التأويل يضع التاريخ،
اإلنسانية الظاهرة «رد» ودون العقائدي، لالهوت التاريخية (الدوجماطيقية) العقائد من
بني بوضوح الظاهرياتي، املنهج عىل القائم الوجودي، التأويل يميز طبيعية، ظاهرة إىل
الوجودي والتأويل األسطورة تفكيك ويظل الطبيعة.8 وعلوم اإلنسانية) (العلوم الروح علوم
مجموًعا ان ويضمَّ للنص، تطبيقي كمنطق منها أكثر كهرمنيطيقا، أي التأويل، يف كنظرية
إىل يمتد للتفسري كمنطق التأويل أن صحيح واألدب. والفلسفة والعقائد، التاريخ من
التاريخ يعطي الدينية، العلوم تصنيف يف كنظرية التأويل اعتبار يمكن دينية. علوم عدة
الوصفي النفس علم إىل مبادئها اللغة وتعطي األسطورة، تفكيك أجل من للعقائد مادته
دون األسطورة تفكيك عىل كليًة الوجودي التفسري ويقوم التفسري، منهج وضع أجل من
اللغوي االشتباه مبادئ تطبق النصوص. معنى فهم أجل ومن اللغوية، البحوث اعتبار
العقائدي الالهوت ضد أساًسا املوجه األسطورة تفكيك يخلص ثم املقدسة، النصوص عىل
التأويل أثبت وقد بذاته، وقائم مستقل كمعًطى لرؤيتها التاريخي مرياثها من النصوص
ليحيل الوجودي التأويل يأتي ثم األوىل، الجماعة بواسطة العقائد خلق قبل من األسطوري
التحليل طريق عن ممكن اإلنساني للوجود الوصفي والتحليل اإلنسانية، التجربة إىل النص

اليومية. للخربات النظري
أيًضا تحل تأويله، بصياغة الظاهرياتي املنهج أزمة حل أمكن لو املطاف نهاية ويف

ظاهرياته. بصياغة التأويل أزمة

النظري؛ الوعي والثاني التاريخي، الوعي وظيفة األول األسطوري؛ أو الوجودي التأويل وهو اإلنسانية،
النظري. وتأويلها التاريخية صحتها عن النظر برصف العميل بالشعور تحقيقها يأتي ثم

.Interprétation التفسري .A. Marlé: op. cit., p. 73 5

.Exégèse التأويل .Ibid., p. 75 عن لولتمان عبارة هذه 6

.Ibid., pp. 92–97 7

.Ibid., p. 99 8
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التأويل1 ظاهريات الثالث: الفصل

.Ex. Phéno., pp. 584–617 1





الدين، وظاهريات الدين، فلسفة أوًال:
التأويل1 وظاهريات

محاولة كل بدورها الدين ظاهريات تسبق كما الدين، ظاهرياِت التأويل ظاهرياُت تسبق
ذلك ويستحيل الدينية، الظاهرة فهم بعد إال للدين إقامة يمكن ال للدين. فلسفة إلقامة
عنارص عىل تقوم نسبيٍّا نسقية محاولة هي الدين فلسفة ُمسبقة. ظاهريات وضع قبل
التأويل ظاهريات تسبق الجذرية البداية ملنهج وطبًقا وحده.2 الظاهرياتي التحليل يُقدِّمها
والفهم، التاريخية، الصحة حول املقدس النص مشاكل أوًال تحل إذ الدين؛ ظاهريات
النص بفهم االرتباط أشد مرتبطة فهذه للدين؛ ظاهريات أي صياغة قبل والتحقيق،
ظاهريات عىل تقوم ال للدين ظاهريات كل وتخاطر الفهم، منطق هو والتأويل املقدس،
النزعة يف أو اإليمان، أي التدين؛ ظاهرة بدراسة النفسية النزعة يف بالوقوع التأويل
منطق وضع هي إذَن التأويل ظاهريات مهمة الكنيسة.3 أي املؤسسة؛ بدراسة التاريخية
التأويل يف إهمال وكل يقيني، أساس عىل ذلك بعد الدين تأسيس أجل من املقدس للنص
للدين بالنسبة التأويل الدين. تأسيس عىل وخيمة نتائج له تكون املقدس للنص كمنطق

.Ibid., p. 584–7 1

H. Duméry Philosophie de la Religion الدين» «فلسفة ديميرتي هنري محاولة تنقص ثَم ومن 2

بداية. كنقطة والتصورات واملخططات املقوالت أخذ تجنب يمكن كان الدين. لظاهريات سابًقا توضيًحا
J. Hering: Phénoménologie et النوع، هذا من الدينية» والفلسفة «الظاهريات هرينج محاولة 3

.Philosophie Religieuse
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التأويل غياب وبسبب غاية.4 والثاني وسيلة، األول الفلسفة؛ إىل بالنسبة املنطق مثل
بمفردها الدينية الظاهرة يف َعنوًة الظاهرياتي املنهج ُطبِّق للنص، منطق خاصة كمنهجية
يف بوضوح «ظاهريات» لفظ ظهر وإذا والتاريخية.5 والالهوتية الفلسفية تجلياتها يف
الظاهريات استُعملت بل اإلطالق،6 عىل غائبًا يظل «تأويل» لفظ فإن املحاوالت، بعض
الالهوت خدمة يف استُعملت كما محَكم، كمنهج وليس غريه، مثل جديد فلسفي كعلم
الظاهرياتي املنهج يُستعمل لم حداثة. األكثر الفلسفة التيارات وراء يرتك ال حتى الرسمي
القصوى بفائدته التضحية وتمت أصل، أو أساس أنه عىل يؤخذ لم إنه أي شفافة؛ بطريقة
إال ليست الدين فلسفة أخرى، مرة الرسمي الالهوت تربير أجل من الفعلية ومساهمته
منقولة املعرفة يف نظرية تقريبًا هو اللغوي، التحليل موضوع الفهم، إلشكال نظريٍّا مظهًرا
التأويل، يف الثاني باإلشكال تتعلق الدين فلسفة أن افرتاض وعىل الديني.7 املستوى إىل
املقدس، للنص التاريخية الصحة األول؛ اإلشكال فأين الفهم أجل من اللغوي التحليل أي
بالعمل؟ املقدس للنص العميل التحقيق الثالث؛ اإلشكال وأين التاريخي؟ النقد موضوع
الطابع أوًال للدين، فلسفة شكل يف الدين ظاهريات مواجهة يف التأويل، ظاهريات تتجنب
التحليل من ابتداءً النص منطق أي األول؛ ميدانها نحو وتوجيهها الدينية للمعرفة النظري

R. Bultmann بولتمان وأعمال Formegeschichte األدبية» األشكال «تاريخ منهج قوة تبدو وهنا 4

اللفظ. بهذا املشكلة واضًعا
النقد. هذا من R. Bultmann بولتمان يُستثنى 5

6(a) J. Hering: Phénoménologie et Phénoménologie Religieurse.
(b) Van der Leuuw: La Religion dans son essence et ses Manifestations, Phénoménolo-

gie de la Religion.
(c) A. Bruner: La Personne Incarnee, Etude sur la Phénoménologie et la Philosophie

Existentialiste.
(d) Dondeyne: Foi. Théologie de la fol et Phénoménologie.
(e) Vancourt: La Phénoménologie et la foi.
(f) H. Duméry: Phénoménologie et Religion.

Etude sur la theoire الدينية» املعرفة نظرية يف «دراسة هو J. Hering هرينج ملحاولة الفرعي العنوان 7
املعرفة ونظرية الظاهراتية اإلبستمولوجيا املحاولة ذروة للغاية. دالة ،de la connaissance religieuse

.ch. III, partie III, pp. 118–40
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التأويل وظاهريات الدين، وظاهريات الدين، فلسفة أوًال:

تكوين أجل من اللغوي التحليل مع العميل والتحقيق التاريخي النقد تستعيد ثانيًا اللغوي.
الوحي. منهجية وبالتايل للنص؛ املتكامل املنطق

ويحدث املقدس،8 مثل الدينية الظاهرة بعضجوانب بدراسة الدين ظاهريات وتهتم
منطق يف أساسها عن النفصالها نظًرا نظرية؛ دائًما الدين ظاهريات تظل نفساليشء. دائًما
عىل فلسفي نسق كل مد يكفي ممكنة، فلسفية صورة تأخذ للدين ظاهريات كل النص.
يُنقل حينئٍذ فلسفية، نظرية أي مستوى إىل الدينية الظاهرة نقل يكفي أو الدينية، الظاهرة
ممكنني. ونقيضه اليشء يكون حيث فلسفي سؤال إىل الدين بظاهرة الخاص اإلشكال
منطق عىل تقوم الفلسفية، األنساق عن مستقلة مشكلة الدين ظاهريات أن والحقيقية
العميل، والتحقيق اللغوي والتحليل التاريخي النقد عىل يحتوي الذي املقدس للنص محكم
يمكن وال الدينية،9 الظاهرة لبعضجوانب عقيل نقل الفلسفية األنساق كل العكس عىل بل
العمل ويعني الفلسفة، هنا النظر يعني العمل. يف بل النظر يف الدين فلسفة أزمة حل
أزمة إىل وترجع طويلة، بمدة التأويل قبل حدثت قد الدين فلسفة أزمة أن فالواقع املنطق؛
وكل عليه، قادر والعقل ممكن، تفكري فكل التفسري؛ أزمة إىل الفهم أزمة ترجع بها. خاصة
حل، يستطيع العكس وعىل وهكذا. األول، عن مالئمة يقل ال بآخر، نقضه يمكن نظري حل
ثَم ومن لألزمة؛ حالٍّ يكون أن منطقه، إليجاد النص عىل وتطبيقية عملية دراسة من ابتداءً
فلسفة كل موضوع للوحي، املكتوبة الصياغة النص، أي األساس من األزمة معالجة تتم

دينية.10 فلسفة كل أو دين

.R. Otto: Le Sacré 8

حالة أيًضا وهي األخرية. مالحقه وأيًضا التأويل، يف محاولة الثالث: الفصل الثاني، الباب سابًقا انظر 9
O. Grürndler: Elemente zu einer ظاهراتية» أسس عىل الدين يف فلسفة أجل من «عنارص جروندلر

.Religiouse Philosophie auf Phanomenologische Grundlage
J. Hering: Phénoménologie هرينج عند الدين، وفلسفة الدينية الفلسفة اللفظني، بني التمييز انظر 10

.et Philosophie, pp. 6–8
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للتأويل1 احلالية األزمة ثانًيا:

التاريخية النزعتني بني انقسامه وهي طاحنة، أزمة الحالية املرحلة يف التأويل يعيش
«األركيولوجية» البحوث كل يف التأويل يف التاريخية النزعة وتظهر و«الدوجماطيقية»،
الحوادث من غامًضا خليًطا تاريخه التأويل أصبح واحًدا. كالٍّ تكوِّن أن تريد التي
األشخاص وعن مشاكله إثارة عىل تبعث التي الحوادث عن مستقل والتأويل واألشخاص.2
فإنها التاريخية النزعة أما املقدس، النص وهو املثايل موضوعه للتأويل يعرضونه.3 الذين
معناه ويصح العقيدة، مع يتفق الذي هو تاريخيٍّا الصحيح النص بالعقائد. التأويل تلحق
العملية الحاجات العميل تحقيقه ويتبع له، العقيدة تعطيه الذي املعنى مع أيًضا يتفق عندما
األنساق لبناء العقائدي التأويل يهدف غاية. والعقيدة وسيلة، مجرد التأويل العقائد. لنرش
األنساق خدمة يف ولكنه املثايل، موضوعه له ، ومستقالٍّ محَكًما علًما ليس وهو الالهوتية،
التاريخي التأويل بني منقسًما اليوم التأويل كان وإذا املؤسسات. أو العقائد القائمة،
اسم تحت امليتافيزيقي أو الفلسفي التأويل يف ويتبعثر يتناثر أيًضا فإنه العقائدي، والتأويل
املقدس، النص حول وامليتافيزقيا والفلسفة النفس علم بني يجمع التأويل الهرمنيطيقيا.
املنطقي طابعه هرمنيطيقيا باعتباره التأويل يفقد اإلنساني. الوجود أنطولوجيا وأخريًا

.Ex. Phéno., pp. 587–9 1

P. H. Lubac: لوباك لهنري الوسيط» العرص يف «التأويل هو التأويل يف التاريخية النزعة خطأ ونموذج 2

.Exégèse Médiévale
مستقل النص وفهم .Origène أوريجن عن مستقلة Histoire et Esprit والروح» «التاريخ مشكلة 3

C. Mondesert: Clément d’Aléxandrie, Introduction à l’étude de انظر السكندري. كلمنت عن
.pensée religieuse à partir de l’Ecriture



الظاهريات تأويل

وميتافيزيقية. فلسفية وأفكار تأمالت يف الوقوع أجل من العملية، املنهجية بمعنى العميل،
العميل املنهجي اإلشكال هو والتأويل للتأويل، امليتافيزيقي اإلشكال هي الهرمنيطيقا
خارجها، األخرى الفلسفية باألنساق إلحاقها إىل الهرمنيطيقا هشاشة وترجع للهرمنيطيقا.

بذاته.4 قائم مستقل كعلم طابعها منها واستمدادها
بني التطابق عدم إىل منها، جزء والتأويل الدينية، البحوث يف الحالية األزمة وترجع
الدين فمثًال البحوث؛ اكتشفته الذي الواقعي وامليدان القصد، اكتشفه الذي األوىل امليدان
إليه، انتهى الذي واليشء واحد، يشء والطبيعة الدين القصد. اكتشفه ميدان الطبيعي
ُوضع ثَم ومن الطبيعي؛ التاريخ أو الفيزيقية الطبيعة نسبيٍّا تشبه الشيئية، الطبيعة وهي
موضع الطبيعي الدين أصبح ثَم ومن عنها؛ خارج وكأنه الطبيعة مواجهة يف الوحي
ينبثق واحد، يشء والطبيعة الوحي العكس، وعىل الوحي. يرفض كدين ورفض النقد
والتفتح االزدهار نحو وميلها الطبيعة، من فيض والوحي الطبيعة، داخل من الوحي
الطبيعة بني خلًطا الطائفية، وغياب خري كقصد الطبيعي الدين ويتضمن والكمال،
اإلنسانية الطبيعة مكونات كل يُثبت ألنه طبيعي الدين الفيزيقية. والطبيعة اإلنسانية
الوجود يف جانب كل حاجة يلبي عندما طبيعيٍّا يكون منها. أيٍّ إنكار دون ومتطلباتها
يكون وال إلخ. … والعقبة واملوقف، والذهن، والعقل، والروح، والنفس، البدن، اإلنساني؛
الروح شأن من يقلل عندما أو النفس، تسود كي البدن؛ يعارض أو ينفي عندما طبيعيٍّا
ينفي أو الوحي، لصالح العقل ينفي عندما أيًضا طبيعيٍّا يكون وال البدن، يسود حتى
اإلنساني للوجود الواقعي املوقف يثبت عندما طبيعيٍّا يكون وال العقل، لصالح الوحي
لتحويلها مستمرة عملية دون الفيزيقية الطبيعة تُعرف ال املقابل ويف العالم. يف كوجود
وال مجاًزا، إال بنية لها وليس اإلنسانية، الطبيعة عىل معتمدة فهي إنسانية؛ طبيعة إىل
الطبيعة وليست اإلنسانية، الطبيعة إذَن هي الطبيعي الدين يف الطبيعة صورة. إال توجد
تحتوي ثَم ومن قوسني؛ بني الفيزيقية الطبيعة لوضع نظًرا فقط الطبيعة أو الفيزيقية
والثاني والوحي، الطبيعة بني الفصل األول خطأين؛ عىل الطبيعي الدين يف الحالية البحوث
عىل أيًضا الوضعي الدين يحتوي كما اإلنسانية، والطبيعة الفيزيقية الطبيعة بني الخلط

شرتاوس ليفي عند البنيوية باألنثروبولوجيا الهرمنيطيقا ألحقت P. Ricoeur ريكري بول عند مثًال 4

.P. Ricoeur: Herménutique, Tradition, Symbolique et Temporalité, pp. 5–14 ،Lévy-Strauss
هيدجر. عند للوجود الوصفي بالتحليل R. Bultmann بولتمان عند الهرمنيطيقا وألحقت
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للتأويل الحالية األزمة ثانيًا:

الطبيعي فالدين و«واقعي»؛ «تاريخي» هما «وضعي»؛ للفظ متمايزين معنيني بني خلط
عن املستقل املثايل موضوعه له والدين قوسني، بني فالتاريخ تاريخيٍّا؛ دينًا بالرضورة ليس
ميدان مجرد هو الدين؛ إىل شيئًا التاريخ يضيف وال واألشخاص. واملؤسسات، الحوادث،
الحضارة. يف باختصار أي والفقه؛ والتصوف والفلسفة الالهوت يف الديني املعطى تجليات
الوحي، داخل الواقع يتضمن معًطى له دين هو بل تاريخيٍّا، دينًا إذَن الوضعي الدين ليس
لكل الفريد والوضع العالم، يف وجود اإلنساني فالوجود العالم؛ إثبات يف الواقع ويتجىل
يف العيان واملباحات، والعقبات، العمل، يف الواقع ويتجىل للجميع، العام القانون داخل فرد

الحياة.5 عيان هو الوضعي الدين

.Le Concret العيان 5
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التأويل، ذروة التارخيي النقد ثالًثا:
األدبية» األشكال «تاريخ ومنهج

التارخيي1 النقد ذروة

العقائدي الالهوت ضد قرون عدة منذ رصاع يف التاريخي النقد ذروة التأويل ظاهريات
الذي الليربايل الالهوت حصيلة وهو املقدس، للنص التاريخية الصحة عن البحث أجل من
البحث يف هائًال تقدًما التاريخي النقد ويمثل األدبية»، األشكال «تاريخ منهج فيه ن تكوَّ
يقدم األول، الصف يف واملستقل الليربايل النقد ويأتي األوروبية، الحضارة يف الحقيقة عن
الروايات وتعتمد النقدية، األعمال لتتوج ذلك بعد تأتي التي األدبية» األشكال «تاريخ مادة
أصحاب من كان بل محايًدا، يكن لم الراوي وشعور اآلخر.2 البعض عىل بعضها اإلنجيلية
العقائد نشوء مصدر التبشري يف الدفاع وحاجات األوىل الجماعة إيمان وكان األهواء،
الرتاث إضافة إىل دفع مما ن؛ املدوَّ الرتاث قبل الشفاهي الرتاث عن البحث وتم وتكوينها،
يعطيها العكس عىل بل املقدسة، النصوص بتبخري التاريخي النقد يقوم وال الكالم. عىل
بتبخري أيًضا تأويلها أو األسطورة تفكيك يقوم وال التاريخية. الصحة وهي صلبًا، أساًسا

اإلنسانية.3 التجربة يف الواقعي أساسها يعطيها العكس عىل بل العقائد،

.Ex. Phéno., pp. 589–92 1

.Tubingen توبنجن مدرسة يف ولوقا متى املصدرين، نظرية يف وذلك 2

.(Werde (فرده األوىل الجماعة إيمان من الهوتي بفكر مرقص يتوجه 3



الظاهريات تأويل

النقد مميزات كل عىل الحصول األوروبية» األشكال «تاريخ منهج استطاع لقد
تكوين قبل التاريخي النقد أن صحيح التاريخية. النزعة خاصًة عيوبه دون التاريخي
إعطائه دون النص، بتاريخ تتعلق كثرية حوادث جمع األدبية» األشكال «تاريخ منهج
ودون والتاريخي، األيديولوجي البحث مستوى تجاوز يف رغبة لعدم جذريٍّا، تفسريًا
الفلسفية سلًفا، املعروفة التاريخي البحث مناهج عن خاصمستقل منهج يف مادته صياغة
األدبية» األشكال «تاريخ املنهج هذا إلخ. … والسوسيولوجية واإلثنولوجية واألركيولوجية
والوعي التاريخي الوعي الديني، الشعور بُعَدي يضع واكتماله، التاريخي املنهج ذروة
النقل، يف الرابع املنهج يف خاصة يفيد التاريخي الوعي يف العميل؛ الوعي دون النظري،
اللفظ يُرتجم ما وعادًة للعقائد،4 األوىل الجماعة خلق يثبت والذي باملعنى، الوضع وهو
اإلنجيل نص أشكال ماذا؟ أشكال هو: والسؤال حرفية. ترجمة وهي األشكال»، «تاريخ
األشكال تاريخ هو األدبية» األشكال «تاريخ منهج أن والحقيقة الديني؟ الشعور صور أم
وثقافاتها األوىل، الجماعة تاريخ يف مصادرها تحديد أجل من اإلنجيل لنصوص األدبية
التاريخ» «صورة اللفظ تُرجم وإذا النصوص. فيها نشأت التي كتاباتها وأشكال األدبية،
وليست ذاته التاريخي للوعي الصورة كانت إذا أفضل. نتائج إىل املنهج وصول ألمكن
النقل مناهج إىل أي التاريخي؛ الوعي صور إىل املنهج النتهى املقدس، للنص األدبي الشكل
ليس الشعور. صورة بل النص شكل فقط الشكل ليس املدون. أو الشفاهي املختلفة،
بل إلخ، … والحوار النفس وحديث وَمثَل خيالية قصة إىل النص أشكال تصنيف املقصود
األشكال تساعد إذ باملعنى؛ ووضع باملعنى ونقل وآحاد تواتر إىل النقل مناهج تصنيف
أوجه عن بالبحث اإلنجيل روايات تكوين يف التاريخية املصادر عىل العثور عىل األدبية
يكون أن األدبية» األشكال «تاريخ ملنهج يمكن العرص. أدب وبني بينها واالختالف التشابه
النقل مناهج تحديد إىل للوصول التاريخي الوعي ضوء عن بحثًا كان لو خصوبة أكثر
الجمعي الوعي يف اإلنجيل روايات تكوين يف بحثًا أصبح إذا ثم الوحي، لنصوص التاريخي

للنص.5 التاريخية الصحة عن البحث هي الرئيسية الثانية واملهمة األول،
منتصف إىل سار فقد األدبية»، األشكال «تاريخ ملنهج الكربى األهمية من وبالرغم
تشهد النهاية، إىل الطريق يف السري أجل من بعُد يتم لم الكبري العمل زال وما الطريق،

األول. القسم األول، الجزء التأويل»، «مناهج األوىل الرسالة 4
.Légende خيالية قصة ،Contour الوعاء 5
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… التأويل ذروة التاريخي النقد ثالثًا:

نظرية املنهج ينقص املنهج، هذا بفضل نشأت التي املعارصة الالهوتية التيارات بذلك
هناك عدة؛ مصادر لها الجديد العهد كتابات أن فالواقع املقدسة؛ النصوص مصادر حول
يصبح أن هللا كالم باعتباره للوحي ويمكن التابعي. وأقوال الصحابي، وأقوال املبلغ، أقوال
كالم هي الرشعية املصادر الرشعية. غري واملصادر الرشعية املصادر بني للتمييز مقياًسا
واملصادر العلماء. وأقوال الجماعة، وأقوال ذاته، من املبلغ وأقوال املبلغ، أعلن الذي هللا
التاريخ. أعمال أو خاصة مدينة وأقوال التابعني، وأقوال الصحابة، أقوال هي الالرشعية
الخلط تم وقد القديم. العهد بمشكلة ربطها دون بمفرده الجديد العهد مشكلة ُدرست وقد
االنقطاع، من أكثر العهدين بني التواصل هو الغالب االتجاه كان املشكلتني. بني دائًما
الوجودي؛ التأويل ومن األدبية» األشكال «تاريخ منهج من كثريًا التأويل ظاهريات وتقرتب
ظاهريات يف الدين ظاهريات اكتملت وإذا الدين، ظاهريات إىل الدين فلسفة أدت فإذا
فإن العميل، الوعي وهو الديني، الشعور يف الثالث البعد من يقرتب الذي الديني الفعل
الوعي وهو الديني، الوعي يف الثاني البعد عىل اليد وضع إىل أخريًا تنتهي التأويل ظاهريات
التاريخي الوعي وهو الديني، للوعي األول البعد وعىل الوجودي، التأويل باكتشاف النظري
للوعي الثالثة األبعاد عىل التعرف يتم مرة فألول األدبية»؛ األشكال «تاريخ منهج طريق عن

الديني.6

الديني، الفعل ظاهريات طريق عن العميل الوعي من االقرتاب M. Scheler شيلر ماكس استطاع 6
األدبية»، األشكال «تاريخ منهج طريق عن التاريخي الوعي إىل الوصول Dibilius ديبليوس واستطاع
ذلك ومع الوجودي. التأويل فهم طريق عن النظري الوعي إىل الوصول R. Bultmann بولتمان واستطاع
ومنهج األدبية» األشكال «تاريخ منهج يف الوقت نفس يف يشارك ألنه تكامًال؛ العلماء أكثر بولتمان يظل
ماكس بني يجمع أيًضا تكامًال أكثر يكون أن التأويل» «ظاهريات الثاني العمل ويأمل الوجودي، التأويل

وبولتمان. وديبليوس شيلر
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املنهج تطبيق جدوى رابًعا:
التأويل1 الظاهريايتيف

التأويل، يف خاصة الدينية، البحوث تخبط بنيَّ دينيٍّا حدًسا أساًسا الظاهريات كانت ملا
إشكال من الثالثة األمثلة يف الجدوى هذه وتظهر التأويل، لظاهريات الفائقة الجدوى

العميل.2 والتحقيق اللغوي، والتحليل التاريخي، النقد التأويل؛
ظاهريات يف بوضوح الدينية الظاهرة يف الظاهرياتي املنهج تطبيق جدوى تظهر
الطرف ويصبح الدينية، للظاهرة واملوضوعي الواقعي األساس فالنصاملقدسهو التأويل؛
بعد األوىل للمرة املقدس للنص التاريخية الصحة مشكلة وتظهر للشعور، املوضوعي
الدين ظاهريات أو الدين فلسفة تكتشف لم التأويل، ظاهريات يف أويل كموضوع ظهوره
طريق عن أوًال حلها يمكن والتي املقدس، للنص التاريخية الصحة وهي اإلشكال، هذا
ورثت التي األدبية» األشكال «تاريخ ملدرسة الهائلة الجدوى تبدو وهنا التاريخي، النقد
تحليل كل موطن هو والجماعي، الفردي الشعور، وأصبح نشأته، منذ التاريخي النقد كل

التاريخية. الحوادث أو العقائد وليس نيص
الالهوت ضد الحديثة الفلسفة يستأنفمعركة أن يف الفضل الظاهرياتي للمنهج وكان
من وليس اللحظة من باملايض، بالحارضوليس يبدأ أوىل، كبداهة الشعور يضع العقائدي،

الحادثة. أو هللا اآلخر، من وليس األنا من التاريخ،

.Corrélat Noêmatique املوضوعي الطرف .Ex. Phéno., pp. 592–607 1

التأويل». «ظاهريات الثاني العمل يف مستفيض نحو عىل اإلشكاالت هذه تحليل ويتم 2



الظاهريات تأويل

املستويات بني التمييز (1)

وتتلخص أساسية، بتمييزات يبدأ منهج الظاهرياتي املنهج أن الظاهريات تأويل بنيَّ وقد
الظاهرياتي املنهج يبدو ثَم ومن متميزين؛ ميدانني بني الخلط يف التأويل يف الحالية األزمة
التي الخلط أوجه كل إزالة يقدمها التي األساسية التمييزات استطاعت لو وخصبًا اًال فعَّ
التمييز مثل آخر إشكال يف عنه إشكال يف خصوبة أكثر التمييزات وتكون التأويل، تمأل

واملاهية. الواقعة بني والحلول، املفارقة بني
الظاهرياتي،3 املنهج يف األساسية التمييزات بني من والحلول املقارنة بني والتمييز
التاريخي النقد من مثًال التأويل يف قبل من اتخاذها تم التي املواقف كل تصحيح يمكنه
تحوله الخارجي، العالم يف موضوعيٍّا يوجد مفارق، كموضوع املقدس النص يُعترب عندما
اعترب كما آخر، إىل راٍو من ومنقول النبي شعور يف حالٍّ موضوٍع إىل الظاهريات
الخارجي، العالم يف موجودة مادية موضوعات أيًضا واملؤسسات والحوادث األشخاص
من «ترد» واقعة الحادثة مشرتكة. تجربة يف للشعور كطرف الشخص الظاهريات وتعترب
عىل يساعد أن والحلول املفارقة بني التمييز هذا يستطيع ثَم ومن داللتها؛ اقتناص أجل

الحلول. ميدان إىل املفارقة ميدان من ونقله التاريخي النقد تقدم
تمت كما اللغة، منطق يتكون إذ اللغوي؛ التحليل يف للغاية خصب التمييز ونفس
الحقيقة ومنطق (االستنباط) االتساق ومنطق القضايا منطق من قبل، من اإلشارة
فيه. املفكَّر واليشء والتفكري، الكالم، «لوجوس»؛ للفظ الثالثة للمعاني طبًقا (االستقراء)
ال ثَم ومن الشعور؛ يف حي معًطى بل خارجية، حادثة أو واقعة ليس فيه املفكَّر واليشء

الشعور. يف حاالٍّ موضوًعا بل مفارًقا، موضوًعا التحليل موضوع النص يصبح
فاإلحسان مواقف؛ عدة والحلول املفارقة بني التمييز يصحح العميل، التحقيق ويف
مفارق كموضوع يظهر ال خالص. قصد هو بل العطاء، أو لألخذ خارجيٍّا موضوًعا ليس
تستطيع هللا مفارقة اإللهي، التعايل لحظة ليست هللا ومفارقة الشعور. يف حالٍّ كفعل بل
والخارجية العالم مادية عن ضمني إعالٌن املفارق هللا خارجيٍّا. وموجوًدا تاريخيٍّا تجعله أن
وهناك عنه، منفِصل ذلك ومع هللا، مواجهة يف باستمرار موجود التاريخ أو العالم اإللهية.
عن اإلعالن قمة ليست هللا مفارقة عنه. ومنفصل هللا، ِمظلة تحت اإلنساني الشخص دائًما

.Idee der Phänomenologie التمييز، هذا أساس عىل كلها الظاهريات فكرة وتقوم 3
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التأويل يف الظاهرياتي املنهج تطبيق جدوى رابًعا:

املفارقة، من التخلص الدين ظاهريات إطار يف الالهوت يستِطع لم لذلك والتدين؛ اإليمان
الظاهريات.4 تقدمه الذي بالحلول التضحية ت وتمَّ

التأويل، فيها يوجد التي القائمة الحالة لهذه نهاية يضع واملاهية الواقعة بني والتمييز
وجود ليسلها واملؤسسة والشخصوالحادثة التاريخية فالواقعة التاريخي؛ التأويل خاصًة
ليس التاريخية الواقعة الذاكرة. وتستحرضها الحارض، يف معيشة ولكنها التاريخ، يف مادي
ومكان، زمن يف تاريخيٍّا عرًضا ليس كحادثة فالتجسد بداللتها؛ ولكن بذاته وجود لها
بل تاريخية حادثة البحث ليس عيانية، تجربة من ابتداءً إال تنكشف ال ذاتها الحقيقة
أثناء بطويل فعل عىل املركزة حياته يف اإلنساني الشخص يف الزمان، يف الخلود حضور
تاريخي، فعيل وجود له ليس العالم، أو النبي شخص الشخص، الخاصة. رسالته تحقيق
وجود له ليس وعظمه، بلحمه نفسه، الشخص الذاتية. يف الحقيقة ظهور فقط يعني بل
عىل ماديٍّا تنظيًما ليست الكنيسة، أي واملؤسسة، للحقيقة. انكشاف مكان مجرد بل مادي
حاًرضا النصدائًما تجعل املشرتكة، التجربة خالل النصمن تجيلِّ استمرار هو بل األرض،
علم تؤسس التي هي فقط داللته وقائع، كعلم التاريخ «يرد» ثَم ومن باستمرار؛ ومتجدًدا

للماهية. حاملة دالة كواقعة دورها التاريخ يف املتميزة وللحادثة املاهية،
اآلن يوجد الذي الفهم سوء من كثري تجنب عىل يساعد واملاهية الواقعية بني والتمييز
«أبي» تتضمن التي النصوص كل مثًال املقدس، للنص اللغوي التحليل من ابتداءً الفهم يف
ماهية عىل تدل بل أبيه، ابن بالفعل هو النبي أن إىل تشري ال النبي، وهو املبلغ، لسان عىل
مادية واقعة النصإىل منطق إذَن يشري ال للفهم، التقريب من نوع هنا األبوة والبنوة. األبوة
تقريب أجل من دالة وفريدة عيانية حادثة أو واقعة تحملها املاهية إىل فقط بل محدَّدة،
الحادثة، فيها تتكرر مرة كل وتمتد الداللة تحمل نموذج أو أصل األوىل الواقعة الفهم.
تستطيع املاهية. داللة بل املاهية، حامل مجرد وهي املادية، الحادثة هو إذَن املقصود ليس
إثبات عن الناتج املقدس النص فهم يف الخلط أوجه من عديًدا توضح أن «الحامل» فكرة
العميل التحقيق يف أيًضا مفيد واملاهية الواقع بني والتمييز والحوادث. للوقائع مادي وجود
بل للعضو، تحريك مجرد يتحرك، الذي للبدن واقعة مجرد ليس فالعمل املقدس؛ للنص
الخارجية النظرة ترجع كما ق. الخالَّ الشخص نشاط نتيجة العالم، يف حقيقي عمل هو
يف الذات ازدهار يف العمل ماهية كماهية. وليس كواقعة العمل إىل النظر إىل اآلن للشعائر

.Apophantique القضايا .Hering: op. cit., p. 100 4
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الظاهريات تأويل

ميدان العمل ماهية تُوسع العالم، يف ق خالَّ كنشاط خالله من تتحقق الخارجي، العالم
اليومية، الحياة يف اإلنسان أفعال عىل أيًضا بل الشعائر، إيماءات عىل فقط ليس السلوك،
دون كذلك، هي حيث من اإلنسانية األفعال عىل بل ذاك، أو الدين هذا أفعال عىل فقط ليس
بني آخر تمييز أي واملاهية الواقعة بني التمييز وبتجنب العقائدية، النتماءاتها اعتبار أي

األشخاص. يف والعلمانيني القساوسة وبني األفعال، يف والدنيوي املقدس
مثًال التأويل، يف الحايل الخلط ح ليوضِّ رئيسية بتمييزات الظاهرياتي املنهج يبدأ
امتداٌد املبدأ حيث من التاريخ مستوى عىل هي والتي امليت، والحرف الحي الرتاث مشكلة
وبني والتقرير الرواية بني الحايل والخلط الراوي، شعور مستوى عىل الرواية ملشكلة
النبي شخص بني والحادثة، الكالم من خليط الحالية الرواية كبري. خلٌط والراوي املشاهد
بني الطبيعة، يفوق وما الطبيعي بني والخيال، الواقع بني املحيط، من آخرين وأشخاص

للشاهد. الخاص والوصف للنبي املبارش الكالم
الحياد، تغري وبتحليل الواضع، والشعور املحايد الشعور بني الظاهريات وبتمييز
وليس محايد شعور الراوي الرواية. يف الحايل الخلط عىل الضوء من كثريًا يلقي أن يمكن
من يشء إضافة دون آخر، إىل جيل من النبي كالم ينقل راٍو مجرد هو واضًعا. شعوًرا
الشاهد، وصف من املبارش غري الكالم استبعاد مع الرواية، كل ن يكوِّ املبارش الكالم عنده.
والثاني الرواية ينقل األول واضع. شعور والثاني محايد، شعور األول شاهًدا. الراوي ليس
الراوي ليس النقل، يف وليس التفسري يف األخري عند الحي املعطى استخدام ويمكن يرويها،
الشاهد يستعمل حني يف السمع فقط الراوي يستعمل يفرس، الشاهد أن حني يف مفًرسا

باملكان. الرؤية ترتبط حني يف بالزمان، السمع يرتبط السمع، من أكثر الرؤية
التاريخانية هو الكتاب والتاريخ. التاريخانية بمشكلة والرتاث الكتاب مشكلة وترتبط
األعمال مجموع ألنه التاريخ هو والرتاث النبي. وجود وحده، اإلنساني بالوجود مرتبط ألنه
هو والرتاث الكتاب بني الحايل الخلط واألشخاص.5 واملؤسسات الحوادث أنتجتها التي
دون معنًى للكتاب وليس الكتاب، إىل جديًدا يضيف والرتاث الرتاث، من خرج الكتاب أن
الكتاب املعنى، نواة فكرة طريق عن ذلك كل توضيح للظاهريات ويمكن إلخ. … الرتاث

الرتاث. معنى نواة هو

.Historicité التاريخانية أشخاص. الكنيسة وآباء مؤسسة، والكنيسة حادثة، اإلصالح 5
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التأويل يف الظاهرياتي املنهج تطبيق جدوى رابًعا:

والتاريخ البنية (2)

للغاية مفيدين واملاهية، الواقعة وبني والحلول، املفارقة بني األوليان التمييزان كان وإذا
ومضمونه الشعور صورة بني التمييز فإن التاريخي، النقد وهو التأويل يف األول لإلشكال
املفارقة تحويل وبعد كتاريخية، وتكوينه التاريخ «رد» فبعد الفهم؛ إشكال يف أيًضا يفيد
الطريق فإن اقتناصماهيتها، أجل من االنتباه دائرة خارج الواقعة إخراج وبعد حلول، إىل
للشعور. كمضمون العميل أو النيص التاريخي املوضوع اعتبار أجل من مفتوًحا يكون
صورته؛ هو مضمونه يف متأمل كعقل والشعور الشعور، يف حي موضوع املقدس النص
مضمون يف لها حالٍّ تجد والعقل اإليمان بني العقائدي للتأويل املمزقة املشكلة فإن ثَم ومن
عىل أحدهما أولوية أو اآلخر مع أحدهما فتعارض للشعور؛ كواجهتني وصورته الشعور
بفضل اآلخر مع أحدهما تكامل إىل يتحول ذلك كل اآلخر، مع أحدهما توحيد أو اآلخر
فقد واملادي. الصوري املوضوعي، الذاتي الشعور ببناء يتعلق فيما الظاهريات مساهمة
مشاكل وكل متعارضني، عنرصين بني تمزقه عن بعيًدا الشعور وحدة إىل الطريق فتحت
واحدة. وحدة يف فصل هما إلخ، … واملادي الروحي والزماني، األبدي والنفس، البدن
العلوم كل يف الحالية األزمة تحل أن يمكن الوجود وأنماط االعتقاد أنماط بني والتمييز
بل عقلية، أنساق أو خارجية لوقائع نفيًا أو إثباتًا ليس فاإليمان الالهوت؛ خاصًة الدينية
أو وأشخاص ومؤسسات حوادث الخارجية، بالوقائع أيًضا االعتقاد وليس لليقني، نمط هو
الحلول بتصنيف أيًضا الدين ظاهريات وتُصطدم الشعور. يف وجود نمط بل عقلية، أبنية
الذاتي البناء إىل اللجوء يكفي أخريًا.6 حالٍّ وتبني للدين، فلسفة أي يف املمكنة املختلفة
امليتافيزيقا، مع الشعور مضمون وهو الدين، وحدة إثبات أجل من للشعور املوضوعي

صورته. وهي
واملؤسسات للحوادث املادي التاريخ «يرد» الظاهرياتي، املنهج لقاعدتَي وتطبيًقا
التاريخي املايض ويصبح حية، كتاريخية ماهياتها أو دالالتها تكوين أجل واألشخاصمن
كتاريخية بل ذاتية، كتاريخانية فقط ليس رده بعد التاريخ ويحلل بالذاكرة، استحضاًرا

Traditionalisme السلفية (ج) الغنوصية. (ب) التوماوية. (أ) أربعة: إىل الحلول شيلر ماكس يصنف 6
الدين بني القصد وحدة أي Conformité؛ التطابق نسق ويختار .Agnosticisme الالأدرية (د)

.Hering: op. cit., p. 91 وامليتافيزيقا
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يف «الرد» طريق عن املادي املوضوع تدمري يكن ولم البواعث. بتحليل الذوات بني مشرتكة
العالم». «خارج خالق من مخلوق العالم الحايل، التأويل يف العالم. لتدمري مقدمة إال الواقع
يف الشعور يف العالم أصل الفردي. الوعي يف ولكن مخلوق أيًضا العالم الظاهريات، ويف
كواقع تدريجيٍّا يتكون بل عقيل، نفي أو إثبات موضوع ليس فالوجود به؛ الوعي لحظة
يوجد ثم يوجد وجود، كمرشوع باستمرار يتواجد بل األبد، وإىل واحدة مرة يوجد ال حي،
النفتاح كبرية فرصًة الحركية الظاهريات وتعطي جديد، من يولد ثم ويولد جديد، من
أو شخًصا أو موضوًعا «هللا» يكون ال املوضوع تدمري وبعد اإلنساني، النشاط عىل الوحي
يكون وال الشعور، مضمون يف جذوره تمتد ممكن، بل واقعيٍّا ليس وجوده تاريخيًة، حادثًة
فالتصور األنطولوجي؛ الدليل يف الحال هو كما رضوريٍّا وجوًدا يتضمن «تصوًرا» أيًضا هللا
األنطولوجي، الدليل نقد يف الحال هو كما الفكر إىل الوجود رد يمكن وال الشعور، صورة
الوحي، معطى بتحويل املرشوع هذا ويتحقق الشعور، يف حالٌّ وجود، مرشوع إذَن «هللا»
وهو العالم، يصبح ثم املثايل، املستوى وهو كالمه، هللا للعالم. مثايل كبناء هللا، كالم وهو

الواقعي.7 املستوى

الرموز وفك اللغة تحليل (3)

خارجية سلطة وليست النص، ملضمون دقيق لفهم الوحيد الضامن هو اللغوي والتحليل
املبادئ من ابتداءً عليه هو كما وفهمه النص مضمون بل معينًا، تفسريًا تفرض النص عن
طريق عن األساس من العقائدي الالهوت هدم األول دوران؛ املبادئ لهذه ويكون اللغوية،
العقائدي. الالهوت األساس من يهدم مما ودقيقة؛ محَكمة بطريقة النص تأويل إعادة
محاجة حتى أو الخارج من يشء أي إضافة دون هو كما النص معنى بناء إعادة والثاني
االشتباه، مبادئ أوًال تطبق القدس؛ والروح واالبن باألب الخاصة النصوص مثًال عقلية.
النص، إىل املنسوبة الفعلية الحادثة تدمري أجل من واملجاز، الحقيقة املزدوج اللفظ خاصًة

اليومية.8 الحياة يف املستعمل املجازي باملعنى القدس والروح واالبن األب فهم وثانيًا

التأويل. يف الثالث اإلشكال وهو العميل، التحقيق إشكال أجل من الحركية الظاهريات صياغة ت تمَّ 7

.Ex Machina العالم خارج
فعلية حادثة ذلك يعني أن دون «ابني» يناديني أن هو يستطيع كما «أبي» للقسيس أقول أن أستطيع 8

بنوة. أو ألبوة
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التأويل يف الظاهرياتي املنهج تطبيق جدوى رابًعا:

فك عىل يقوم تيار الظاهريات الرموز. فك أيًضا هناك اللغوية املبادئ إىل وباإلضافة
كثرية رموًزا يتضمن املقدس النص أن والواقع الرمز،9 وراء ما إىل الذهاب أجل من الرموز
إذَن التأويل ظاهريات مركز. واقع الرمز أن حني يف خيايل رمز األسطورة أساطري. وليس
تخرق الظاهريات األساطري، تفكيك يف برباعة به القيام تم ما وهو النص، رموز لفك جهد
إيجاد أجل من نفسه عن لريمز فرصة التأويل وتعطي الرموز، خالل من ذاتها الحقيقة
أن بعد الظاهريات، غاية وهي الرموز، فك دائًما يُستخدم وراءها. املسترتة ذاتها األشياء
رمز اآلخر اليوم مثًال، األشياء. بناء إعادة أجل من التأويل ظاهريات يف األساطري فك أصبح

بالزمان. الداخيل الوعي يف املستقبل بعد عىل يدل
طريق عن كالتثليث فعلية حادثة أنه قبُل من ُفهم الذي املعنى بناء إعادة ويمكن
عن إال طبيعة إىل الروح يتحول ال التوسط.10 رضورة يف داللته وفهم النص رموز فك
التوحيد، طريق عن ثم االزدواجية طريق عن أوًال وحدتهما تتحقق ثالث، وسيط طريق
املسيح، وهو الشخص، بتوسط العالم أي واقًعا؛ الديني، املعطى وهو الكالم، ويصبح
الوجودي التأويل يصبح النص داللة فهم وبعد العمل.11 أي التضحية؛ الشخص وماهية
الوجود التثليث يعني األوىل. الداللة إىل الفعيل األساس إلعطاء رضوريٍّا اإلنسانية للواقعة

الوسط.12 أو األشياء وعالم البيئة، أي اآلخرين وعالم األنا، العالم؛ يف

اإلنسانية للواقعة الوجودي التحليل (4)

األب هناك التثليث يف فمثًال اإلنساني، الوجود يف مصدرها إىل بإرجاعها العقائد تفسري يتم
القدس. والروح واالبن

عالقة التثليث أن يالحظ اإلنسانية للواقعة الوجودي التحليل مع النص داللة وبأخذ
يمثل الذي االبن دائرية. عالقة اإلنسانية للواقعة الوجودي التحليل أن حني يف رأسية،

Dé- األساطري وتأويل ياسربز، عند Déchiffrement قراءتها هو Désymbolisation الرموز فك 9

.Le Jugement Dernier اآلخر اليوم .R. Bultmann بولتمان عند mythisation
الظاهريات. فهم األول: الفصل الثاني، الباب انظر الفلسفي، املستوى عىل للتثليث نقل هيجل عند الجدل 10
تكون وقد الالعنف، طريق عن تضحية مجرد وليس نشط فعل إىل املسيح موت يتحول أن يمكن 11

واقعية. أقل ولكن داللة، أكثر الفعل سلبية
.Heidegger: Sein und Zeit, pp. 113–30 ،In-der-Welt-Sein العالم يف الوجود 12
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األب

القدسالروح

االبن

األنا

اآلخر
اليشء

تماًما، غائبان األشياء وعالم اآلخرين وعالم الدائرة، مركز وليس محضة الشخصخارجية
التحليل ويصبح الوحيدة، اإلنسانية املقولة وهو االبن، إىل القدس والروح األب ويضاف
يصبح التثليث ظاهريات ويف النص، لداللة تفسري أي أساس اإلنسانية للواقعة الوجودي
اإلنساني، محيطه واآلخر العالم، مركز هو اآلخرين، مثل ليتكرر النموذجي الشخص االبن
العالم. يف كوجود األنا مع املتضايف الطرف اآلخر عامله. ن تكوِّ التي الطبيعية بيئته واليشء
ولكنها املبارشملعناه، باإلدراك النصاملقدس فهم يف فقط البداهة نظرية تُستخدم وال
الرس افُرتض فقد التأويل، صلب يف دائًما املفرتض بالرس يُسمى ما الختفاء الضامن هي
بمنهج إنارتها إمكانية الظاهريات تقدم ذلك ومع والتناقض، األسطورة بني عقيل كمفهوم
الوجود رد واستحالة البداهة، نظرية يف يوجد ال فإنه الفهم يف الرس ُوجد فإذا اإليضاح،
ُوجد وإذا الفهم، عىل عاجزة املعرفة ألن ا؛ ليسرسٍّ واملنطقية الرياضية املبادئ إىل اإلنساني
وجود عىل ذريعة اتخاذه يمكن وال بديهي، أمر فهو اإلنساني الوجود ماهية يف التناقض
بالبداهة الظاهريات تبدأ الرسمي.13 لالهوت إال أخرى مرة تربيًرا إال يكون ال مزعوم رس
أن من وبالرغم للشعور. األصلية الرباءة من نوع اليشء وبداهة الشعور، يف لليشء األوىل
أخالقية دالالت لهما فإن خالصة، معرفية مقوالت للشعور األصلية والرباءة اليشء بداهة
تُرفض ثَم ومن مكان؛ كل يف متعددة مستويات عىل املوجودات يف تشابه يوجد عميقة،

كتربير وليس كبديهية تؤخذ A. Reinach ريناخ عند الدينية املعرفة يف األلغاز وجود املعنى وبهذا 13

.Paradoxe التناقض .Hering: op. cit., p. 71 القائمة للعقائد
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كل جانبًا يُرتك ثَم ومن للشعور، األصلية الرباءة باسم للشعور قبلية كبنية األوىل الخطيئة
األصلية. الرباءة عىل شعور لصالح العقائدي الالهوت يف الشعور لبنية مسبق افرتاض

الحالية لألزمة كبرية خدمة الظاهرياتي، املنهج لُب الحدس، نظرية تقدم أن وتستطيع
لحقائق الدائمة واملذهبية الحاد التنظري ويفتح الدوجماطيقي. التأويل خاصة للتأويل،
قادر والعقل والخالفيات، النظر ووجهات السجال إىل الطريق أشياء اعتربت التي الوحي
نفسها تحيط أنها درجة إىل بالغموض ذاتها األشياء تحيط العقلية اللفافة هذه ذلك، عىل
يدرك الحديسأن املنهج يستطيع األول. ميدانها من املسألة ناقلة ذاتها، حول تدور وهي به،
بإرجاعه حدسيٍّا النص معنى فهم ويمكن عقلية، لفائف أي دون مباًرشا إدراًكا املوضوع
عقائدية، عقالنية كل الحدسفقط نظرية تتجنب وال تنريها، اليومية الحياة يف حية إىلخربة
الدين فلسفة يف الحديس املبدأ تطبيق يربر وال املقدس، النص لتفسري منهًجا تضع ولكنها
مبارش اتصال الحدس أساسه. من تدمره بل ظاهراتية، فلسفة إطار يف ثانية مرة الالهوت
تماًما؛ لذلك مناقض الالهوت أن حني يف بالوجود، واتحاد ملاهيته مباغت واقتناص بيشء،
املبدأ يستطيع وحجاجية. مذهبية اليشء، حول عقلية لفائف عقلية بمحصلة اليشء فتطور

الالهوت.14 وهو يشء، كل من األبد، وإىل واحدة مرًة الدين، فلسفة يخلص أن الحديس
الحال هو كما األوىل، البديهية الواقعة أن التكوين يف الظاهريات تأويل أظهر وقد
بعالم املحيط العالم يف إشعاع مركز فالشعور الشعور؛ هي الحديثة، العصور بدايات يف
التأويل يف العثرة حجر الالهوت، ينقلب ثَم ومن البيئة؛ األشياء، وبعالم املحيط، اآلخرين،
نقطة الفردي الوعي ويصبح اإلنسان».15 «علم إىل الظاهريات، بفضل هللا» «علم باعتباره
الظاهريات تنشأ لم وإن اإلنسانية. الوقائع لكل استقصاء وميدان فلسفي، علم لكل بداية
القائم. الالهوت تربير أجل من أيًضا استعمالها يمكن ال فإنه الالهوت، حاجات سد ألجل
األوروبية، الفلسفة كل وكذلك صحيح، ديني حدس تأويلها، ذلك يؤكد وكما الظاهريات،
بطريقة تكن لم أنها املتأخرة األعمال يف إال الدين فلسفة مشاكل تعالج لم أنها يعني وال
عالقة الظاهراتية، الفلسفة إطار يف الالهوت مشاكل حل يمكن وال دينيٍّا.16 حدًسا ضمنية
حل عالقة وليست تربير عالقة تماثل، عالقة وليست تعارض عالقة بالظاهريات الالهوت

.Embrouillage اللفافة الكنيسة. آباء ثم يوحنا ثم بولص بدأه الرش هذا 14

اإلنسان. اكتشاف بعد العلم هذا أعتاب عىل الحديثة العصور فلسفة كانت 15

.J. Hering: op. cit., p. 87 16
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الدين، ظاهريات إطار يف الهوت وجود يستحيل لذلك الثاني؛ غاب األول ُوجد إذا وسط.17
ما والظاهريات وتاريخيٍّا، شيئيٍّا عليه، هو كما الالهوت يظل أن إما ن؛ حالَّ إال يوجد وال
حل وهو الالهوت، عىل كليًة الظاهريات تقيض أن وإما التربير.18 يف أخرى طريقة إال هي
بتدمري فقط يتعلق ال الالهوت عىل والقضاء فيه. الشك يمكن ال يتزعزع، ال ثابت يقيني
الالهوت يعطي وال اللغة. بتطهري أيًضا يتعلق ولكنه والعقائدية، التاريخية موضوعاته
استعمال يف يستمر بل القائم، لالهوت أخرى مرة تربيًرا فقط الدين ظاهريات إطار يف

الالهوت.19 يف التعبري يف السلبية الطرق عىل يساعد ال مما الالهوت مصطلحات

محكم كعلم الوحي (5)

يبحث التأويل، يف الثالثة اإلشكاالت إىل والعودة األساسية التمييزات هذه إىل وباإلضافة
وبالرغم األويل. املصدر من ابتداءً األصيل املعطى النشوئية الظاهريات يف التاريخي الشعور
الواقع يف أنها إال يسوع، أقوال يف املصدر وحدة املبدأ حيث من اإلنجيل لنصوص أن من
املسيحي اليهودي واملصدر يعقوب، عند اليهودي املصدر هناك عدة؛ مصادر إىل تنتمي
بالصحة الخاصة املشاكل حل يستطيع األول املصدر عن البحث إلخ. … بولص عند
أن حني يف الرشعي املصدر هو يسوع، أقوال وحده، األول املصدر للنص. التاريخية
الظاهريات تساعد ِرصفة. تاريخية مصادر والرشقية، واليونانية اليهودية األخرى، املصادر
… واالنحراف والسنة واالنقطاع، والتواصل واالنحسار، االنتشار عن بمقوالتها النشوئية
واالنحرافات التغريات كل من التخلص مع الوحي ملعطى األوىل النواة اقتناص وعىل إلخ.
كان املقدس الكتاب لدراسات الراهنة الحالة يف مثًال التاريخ. مدى عىل به لحقت التي
العهد سيطر لذلك ونتيجًة االنقطاع، من أكثر واإلنجيل التوراة بني التواصل عىل اإلرصار
التطور موضوعها حركية ظاهريات إقامة من الهدف وكان الجديد.20 العهد عىل القديم

.Ibid., p. 92 17

.Hernig: op. cit., p. 100 هرينج خاتمة هذه 18

.Ibid., p. 99 19

الربانية ثقافته بسبب الجديد العهد عىل القديم العهد من اإلسقاط هذا عن املسئول هو بولص 20

الجزء انظر بطرس. مثل للمسيح معاًرصا يكن لم ألنه كحواري؛ نفسه لغرض وبواعثه الدفاعية وأغراضه
الضمور أو االنحسار ،Croissance االنتشار التاريخي. الوعي األول: الباب التأويل، ظاهريات الثاني

.Déviation االنحراف ،Réctitude السنة ،Décroissance
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يتعامل الذي الحايل التأويل إصالح هو البنية وموضوعها السكونية الظاهريات بجوار
الحركية الظاهريات وتستطيع العميل، اإلشكال دون واللغوية التاريخية املشاكل مع فقط
محكم كعلم التأويل تأسيس الظاهريات غاية الصريورة.21 إىل الوجود من التأويل تحويل
بناء تعيد أن النشوئية الظاهريات وتستطيع والعقائدية، التاريخية النزعتني؛ عن بعيًدا

معناه.22 نواة عن بالبحث املوضوع
علم كل الظاهريات تأويل ويف دقيق. علم إىل الوحي يتحول النظري، الشعور ويف
للبحث، كمادة إنساني علم والوحي محكم. علم إىل يتحول الظاهريات، بفضل إنساني،
كالم، الوحي محكًما. علًما الظاهرياتي املنهج بمساعدة ذاتها بطبيعته يصبح أن ويستطيع
بعد خاصًة نص، صورة يف الوحي يظهر ثَم ومن النص؛ يف محفوظة واللغة لغة، والكالم
هو والنص النص، منطق التأويل كان وإذا املدون، الرتاث إىل الشفاهي الرتاث من االنتقال
الوحي تحويل التأويل» «ظاهريات غرض الوحي. منطق التأويل يصبح املدون، الوحي
يف تتمثل كبرية مأساة الوحي فيها يوجد التي الحالية املأساة أن والواقع محكم. علم إىل
أن حني يف الرسول، لسان عىل هللا كالم الوحي واإللهام. والوحي والنبوة، الوحي بني الخلط
علم كل تحويل الظاهريات أرادت وإذا التابعي. أو للصحابي الشخيص الكالم هو اإللهام
محكم، علم إىل الوحي تحويل تريد بالتايل التأويل» «ظاهريات فإن محكم، علم إىل إنساني
«ظاهريات يف األوىل املشكلة باعتبارها الدين فلسفة ينفي الجذرية البداية مبدأ وتطبيق
فإن ثَم ومن مسبًقا؛ لغويٍّا منطًقا ويفرتضتفسريه النصتفسريه، ويقتيضفهم التأويل»،
الظاهريات من ابتداءً خاصة الدين، فلسفة من ابتداءً الدين ظاهريات لصياغة جهد كل

الجذرية.23 البداية ملبدأ تجاهل هو القائمة، الدينية

من بقرن هورسل عىل سابق ألنه التاريخي؛ الحريف باملعنى ظاهراتيٍّا ليس كريكجارد أن من بالرغم 21

نفسك «اعرف سقراط منذ التاريخ ِقدم قديمٌة والظاهريات القلب، بهذا قبل من شعر أنه إال الزمان،
* ِلْلُموِقِننَي آيَاٌت اْألَْرِض ﴿َوِيف القرآن ويف الحقيقة»، تكمن اإلنسان أيها داخلك «يف وأوغسطني بنفسك»،

وَن﴾. تُبِْرصُ أََفَال أَنُْفِسُكْم َوِيف
تفسري ،Missarum Sollomnia االحتفايل» «القداس J. A. Jungmann ليونجمان النشوئية الدراسة 22
القداس، أصل يف املعنى نواة عن بالبحث الظاهريات بواسطة إيضاحه يمكن الروماني للقداس نشوئية

الرباني. العشاء وهو
Hering: ،M. Scheler شيلر ماكس عند الظاهريات من ابتداءً الدين ظاهريات Hering هرينج ويتناول 23

.op. cit., pp. 88–92
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وليست منهج أساًسا الظاهريات أن مؤداها نتيجٍة إىل التأويل ظاهريات وصلت وقد
يف تغلفه التي العقائدية العلوم ِثقل تحت مطموٌر الحالية الدراسات يف والوحي نظرية.
أخرى. ورفض مخططات بقبول العقل ويف أخرى، ونفي حوادث بإثبات التاريخ يف أنساق
وللوجود. للحياة كطريقة األصلية طبيعته إىل الوحي يعود الظاهرياتي املنهج وبفضل
الفردية للحياة وجودية منهجية يصبح كي الوحي تكبِّل التي الدوجماطيقية عىل ويقيض
عقيدة إىل تحويله ثم مسبًقا تبنِّيه من أكثر ومنهجيٍّا تدريجيٍّا دائًما يتكون واالجتماعية،
والنزعة الدوجماطيقية يف الوحي يقع عندما أنه فالواقع يُربر؛ مما أكرب يتكون ذلك. بعد
وتاريخية، عقائدية موضوعات صورة يف مسبق نحو عىل دائًما مقرتًضا يكون التاريخية
هذه وضد ذلك. يحسن العقل ألن تماًما معه يتفق والذي هذا، التربير بدور العقل ويقوم
دائًما جديد من تبدأ حركة إىل الوحي الجذرية، ببدايته الظاهرياتي، املنهج يحول املواقف
عقائدي بناء أي الوحي يتجنب وبذلك األصل؛ إىل الوصول أجل من أولية بداهات من ابتداءً

ألسسه. مسبق بحث دون تاريخي أو
املستقل هللا كالم الوحي العقائدي، الالهوت أو التاريخي الدين إطار عن الوحي يخرج
وتطبيق التاريخانية، و«تكوين» التاريخ «رد» قبُل من الدور بهذا قام وقد التاريخ. عن
إنسانية كحقيقة الوحي يستطيع واملاهية، الواقعة بني والحلول، املفارقة بني التمييزات
يتم شيئية عقائد يضع الذي العقائدي الالهوت يقيضعىل أن للعالم مثايل نظام إىل تتحول
واملادة املجردة الصورية النزعتني؛ عن بعيًدا الوحي تكوين ويتم عقليٍّا، نفيها أو إثباتها

التاريخية.
املادي إىل الصوري من انتقال منهج املنطقية املجموعة يف الظاهريات تأويل ويجد
الوحي يف اآلن يوجد الذي االضطراب يقيضعىل أن املنهج هذا ويستطيع الرتنسندنتايل، إىل
ذاتها، األشياء إىل العود مبدأ وبتطبيق التاريخية. والعقائدية الالهوتية الصورية بني املوزع
إذ الالهوت؛ يقودها التي الزائفة املعركة بصدد الراهنة أزمته من يخرج أن التأويل يستطيع
التاريخية أو التاريخية العقائدية عىل الحفاظ إىل كلية املقدس للنص الحايل التفسري يتجه

حقيقته. عن النص يكتشف الذي العالم يف ذاتها األشياء وترك العقائدية،
فالواقع اللغة؛ تطهري طريق عن للتأويل الحالية األزمة تحل أن الظاهريات تستطيع
العقائد، أو التاريخ من ومستعارة مالئمة غري بلغة نفسها عن تعرب الدينية البحوث كل أن
بأكثر اللفظ هذا استعمال ويمكن السلبية، اللغة هذه يف الصدارة يف «هللا» لفظ ويأتي
بعد الظاهريات لغة وتستطيع ومتعارضة، بل مختلفة مفاهيم عن للتعبري طريقة من
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التأويل يف الظاهرياتي املنهج تطبيق جدوى رابًعا:

من قدر أقل مع التأويل، مادة عن إحكاًما، أكثر وبطريقة التعبري، تحسن أن تبسيطها
كلها األوروبية الفلسفة لغة ورثت التي هي الظاهريات لغة التناقض. يف الوقوع خطر
فألفاظ القديمة؛ للغة التطهري بدور تقوم الظاهريات وكانت الحديثة، العصور لغة خاصًة
وأكثر إنسانية وأكثر انفتاًحا أكثر ألفاٌظ إلخ؛ … اآلخر العالم، العمل، الزمان، الشعور،

و«املسيحية».24 و«الدين» «هللا» ألفاظ من تحوًال
حقائق عن الراهن التأويل يف املخططات من عديد يُعلن العميل بالشعور يتعلق وفيما
القادمة: الوقائع ملجموع كدراسة األخرويات توجد مثًال الخاصة، مستوياتها من منقولة
تقدم إنسانية. إنارة أي غياب بسبب عقائدي وضع يف إلخ … اآلخر اليوم البعث، املوت،
إنارة يمكن ثَم ومن املشرتكة؛ والخربة الذاتية الخربة نحو رئيسيٍّا توجًها لالهوت الظاهريات
الغائيات استعمال الدين ظاهريات إطار يف الالهوت يستطيع وال بالغائيات، األخرويات
العالم الهوت ويشري أخرى، فلسفية اكتشافات استخدام تم كما هللا وجود عىل كربهان
يف الغائية إىل والتحقيق والعمل املرشوع ويشري الكمال. نحو كميل الطبيعة يف الغائية إىل
الغائية كانت. أيٍّا املفارقة نحو عقلية قفزة اإلطالق عىل تكون أن دون اإلنساني الوجود

رسالته.25 يف ماهيته تكمن الذي اإلنساني للوجود الداخلية البنية هي

.Désaroi االضطراب 24
.Hering: op. cit., p. 101 25
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التأويل1 خصائصظاهريات خامًسا:

مصدرها يف ديني اتجاه الظاهريات أن مؤداها نتيجٍة إىل الظاهريات تأويل انتهى لقد
منذ األوروبية الفلسفة كل يف املعتاد هو وكما الرتنسندنتايل، األنا مستوى عىل ومنقول
يف خاصة الدين ظاهرة يف الظاهرياتي املنهج وتطبيق التنوير، وفلسفة النهضة عرص
تم التي التطبيق ميادين بني ومن األوىل، حدوسه إىل املنهج عود هو التأويل إشكال
تستطيع التي وهي التأويل، ظاهريات أدق وبتعبري وحدها، الدين ظاهريات يها، تقصِّ
تتوقف األوىل فللمرة الظاهريات؛ تحت بما يتعلق فيما خاصة جديدة عنارص تقدم أن
ينتمي وال الدين، ظاهريات يف أو الدين فلسفة يف سواء قائمة، زالت ما التي التربير لعبة
بل هللا لوجود العقائدي الالهوت إثبات إىل معرفته» يمكن ال «ما أو رده» يمكن ال «ما
الوصفي التحليل اعتُرب لو ذاته بفقدان الوجودي التفسري ويخاطر اإلنساني، الوجود إىل
أو الدينية الظاهرة ظاهريات التأويل ظاهريات ليست جديًدا. الهوتًا اإلنساني للوجود
عاطفة مجرد الدينية الظاهرة الديني. النص ظاهريات بل الديني املوضوع ظاهريات
النص أن حني يف املوضوع، جانب من مادي يشء الديني واملوضوع الذات. جانب من ذاتية

وموضوعه. الشعور بني عالقة
اآلتية: الخصائص التأويل ولظاهريات

تأويًال منها أكثر ظاهريات (1)

يمكن كيف هو: والسؤال و«التأويل»، «الظاهريات» عنرصين من إذَن الظاهريات تتكون
يرجح أو التأويل عىل الظاهريات ترجح ال بحيث توازنهما عىل والحفاظ بينهما التوحيد

.Ex. Phéno., pp. 608–10 1



الظاهريات تأويل

صياغة الصعب من املفرس، وليس للظاهرياتي بالنسبة ذلك، ومع الظاهريات؟ عىل التأويل
عىل بل عيبًا، هذا وليس التأويل.2 عىل للظاهريات أولوية إعطاء دون للتأويل ظاهريات
الظاهريات. يف لها حالٍّ تجد قد للتأويل الحالية األزمة أن فالواقع كبرية؛ ميزة هي العكس

بحثًا منها أكثر مساهمة (2)

مساهمة مجرد بل للفظ، املهني باملعنى التأويل يف تاريخية دراسة التأويل ظاهريات ليست
يف فالتأويل اإليضاح؛ قاعدة خاصًة الظاهرياتي املنهج بتطبيق الهرمنيطيقية الدراسات يف
تزيله. مما أكثر الخلط تزيد مادته يف جديدة دراسة وكل بالخلط، مملوء الراهن وضعه
عىل الضوء إلقاء أجل من فقط التأويل دراسات يف مساهمة مجرد التأويل ظاهريات
أو الجانب هذا يف التاريخي البحث دون الظاهرياتي باملنهج باالستعانة التأويل إشكاالت

ذاك.

توثيًقا منه أكثر تفكري (3)

التأويل خطأ ويرجع التوثيق، عىل اعتمادها من أكثر التفكري عىل التأويل ظاهريات تعتمد
التفكري سيادة هو العقائدي التأويل وخطر التفكري، عىل التوثيق سيادة إىل التاريخي
خطر ذاتها، األشياء إىل بالتوجه الخطرين بطبيعته النظري املنهج ويتجنب التوثيق، عىل
العقائدية خطر تجنب يمكن املفتوح التفكري عىل وباالعتماد التوثيق.3 يف التاريخية النزعة
بدايتها من أكثر الظاهريات من تبدأ التي املقرتحة التأويل ظاهريات وتعطي الالهوتية،
وال التوثيق، يقدمها التي التفكري مادة من أكثر املنهجي بالتفكري أكثر اهتماًما بالتأويل
الكيف عىل املنهجية هذه تقوم إذ النظرية؛ املنهجية نقصيف أي التوثيق نقصيف أي يعني
أجل من رضوري وهذا الوثائق، ملجموع بالنسبة الكم عىل وليس املنهجية ألسسها بالنسبة

املطلوب. التوازن عىل املحافظة

إليه ينتمي الذي العلم أن هنا ظاهرياتي وتعني األول، الشخص يف عبارة فيها تظهر مرة أول هذه 2

اللسانيات. أصحاب فيها يغرق الذي املهني التأويل وليس الفلسفة هو الباحث
.Réflexive النظري 3
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التأويل ظاهريات خصائص خامًسا:

للقديم إدانة منه أكثر جديد حل (4)

ليس العقائدي. أو التاريخي القائم، التأويل عىل القضاء التأويل ظاهريات هدف ليس
الفائدة، بعض لها تكون قد حلوًال فقط تقرتح العقائد.4 تبخري أو التاريخ تفريغ الغرض
من الرئيسية املشكلة ينقل مجال يف الوقوع من نفسه عىل التأويل يحافظ الطريقة وبهذه
الالهوتي، التاريخي السجال من فرع إىل التأويل يتحول وبالتايل آخر؛5 مستًوى إىل مستًوى
الشعور، يف الواقع مرآة هو فالنص بالواقع؛ النص عالقة يف الشعور يف تأصيله ويضيع
يقيص التي النظر وجهات بني والسجال املوضوع، يبني والتأويل الواقع، يف الشعور ومرآة
الحقيقة يف التأويل مسبق. الهوتي موقف وهو «الحقيقة»، ب منها كلٍّ لتوحد بعضا بعضها
األول، القصدي املعطى عن بحثًا زواياه كل ومن جوانبه كل يف املوضوع رؤية يف التكامل

النص.6 يف التاريخية تعيناته عن وليس

حالٍّ منه افرتاضأكثر (5)

بالتأويل يتعلق فيما خاصة الشائكة التأويل ملسائل حلول تقديم التأويل ظاهريات تدَّعي ال
والعقيدة ناحية من التاريخ بني مشدودة أنها طاملا حلول بال املشاكل هذه وتظل التاريخي،
إشكاالت يف بتطبيقه الظاهرياتي للمنهج الكربى للفائدة نظًرا ذلك ومع أخرى، ناحية من
الخروج التأويل فيه يستطيع الذي الوقت يف خصبة قضايا البحث نتائج تصبح التأويل
وكل الفروع، اقتناص من أجدى األصول يف والتفكري والعقيدة، التاريخ بني الحصار من
من أفضل الجديد واالفرتاض األصول. وضع يف لتغري نتيجة كان إنما الفروع نتائج يف تغري
بنتائج منها أكثر العالم برؤى مرهونًا باستمرار العلم تقدم وكان للقديم، نتيجة إضافة

العلم.7

سطحية. انتقادات R. Bultman بولتمان عند خاصًة التأويل إىل هت ُوجِّ التي االنتقادات كل فإن ثَم ومن 4

واإللحاد. اإليمان مشكلة إىل التأويل يُنقل ما عادًة 5

جديدة. إضافة آخر» مستًوى «إىل بعد الفقرة هذه من اآلخر النصف 6
جديدة. إضافة األصول» يف «التفكري من ابتداءً الفقرة 7
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الظاهريات تأويل

نظرية منها أكثر عملية قواعد (6)

والعملية العيانية البحوث نحو كبرية خطوة للهرمنيطيقا بالنسبة يمثل التأويل أن صحيح
تاريخية حوادث بعنارصخارجية، أيًضا مشوبًا التأويل يظل ذلك، ومع املقدس. النص يف
يتحول أن ويستطيع التاريخية، مصادره عن تماًما مستقل والتأويل الهوتية. عقائد أو
يقدم أن يستطيع أنه كما التاريخية، مصادره عن مستقل كعلم تأسس لو دقيق علم إىل
خطوتني؛ عىل التأويل يتم آخر، وبتعبري نصمقدس. أي عىل تطبيقها يمكن عملية منهجية
والثانية مستقلة، كمنهجية يتكون كي األوىل ونصوصه البحث مادة عن االنفصال األوىل
اللغوي والتحليل التاريخي النقد يف إشكاالتها لحل النص من نوع أي إىل جديد من التوجه

العميل. والتحقيق

582



التأويل1 إشكاالت سادًسا:

التاريخي) (الوعي التاريخية الصحة عن للبحث التاريخي النقد (1)

يتحول لم إن عقائد أو الهوتًا أو اإللهي العدل يف نظرية يصبح الوحي يف تفكري فكل
الخالصة النظرية هو للدين فلسفة كل مصري ويصبح التأويل، ومنها عامة، منهجية إىل
الوعي مهمة وتلك التاريخ، يف استقباله الوحي فدور الوحي؛ لنص منطق يوجهها لم إن
مضمون ومن مضمونه، إىل الشعور صورة من مزدوج كشعاع فهمه يأتي ثم التاريخي،
الشعور قصدية يف الذات إىل املوضوع ومن املوضوع، إىل الذات من صورته، إىل الشعور
إىل الوحي لتحويل مثايل كسلوك تطبيقه يأتي ثم النظري، الوعي وهو اإلدراك، نظرية يف
يوجد قوسني.2 بني وقبيل كاعتقاد الوحي حقيقة العميل؛ الوعي وهو للعالم، مثايل نظام
بني أيًضا الوحي مصدر مدونًا. ثم شفاهيٍّا صحيًحا نقًال ويُنقل املبلغ يعلنه عندما الوحي
عىل يُفهم عندما ثانية مرة الوحي يوجد ثم النقل، صحة هنا الوحي حقيقة تعني قوسني
هي الوحي حقيقة اليومية. الحياة يف الحية للتجارب العيانية الدالالت بني متطابق نحو
حقيقة توجد وأخريًا اليومية، للخربة العيانية الداللة مع الوحي نص معنى تطابق إذَن
الوحي تحقيق أي واقع؛ إىل املمكن ويتحول العالم، يف املثال يتحقق عندما ثالثة مرًة الوحي
حقيقيٍّا. ويصبح الثالثة املعايري هذه فيه تتحقق عندما الوحي يوجد للعالم، مثايل كنظام

.Ex. Phéno., pp. 611–7 1

محيًال اآلخر يستبعد وحي كل للغاية، حادة املشكلة التربير، روح يسوده الذي املقارن األديان تاريخ يف 2

الخالصة. التاريخية مصادره إىل إياه



الظاهريات تأويل

أو التاريخي النقد الثالث: املشاكل هذه إحدى نحو التأويل مجموع يتوجه اآلن وحتى
إهمالهما أو األخريني املشكلتني عىل الكرام مر املرور مع العميل، التحقيق أو اللغوي التحليل
والتحقيق النظري، والفهم التاريخي، النقد للتأويل: الثالثة املشاكل اكتشاف تم وقد تماًما.
وفهم التاريخية، الصحة املقدس، النص أشكال يف النظري التفكري طريق عن أوًال العميل؛
ملشاكل الثالثي التكوين بهذا الظاهرياتي املنهج يسمح كما العميل. والتحقيق املعنى،
وبالرغم الروح. ولعالم الحية، والطبيعة املادية، للطبيعة ثالثي تكوين أيًضا ألنه التأويل؛
أن يمكن الطبيعة، أي املادية، الطبيعة تكوين أن إال الثالثيني التكوينني بني الفرق من
الطبيعة تكوين ويستطيع التاريخي. النقد أمام العثرة حجر التاريخ، تكوين يف يستخدم
ويستطيع اللغوي.3 التحليل دور فهم عىل يساعد أن الخالص»، «األنا ظهور خاصًة الحية،
يف الثالث اإلشكال «الرباكسيس»؛ مشكلة أمام جديًدا طريًقا يفتح أن الروح عالم تكوين

التأويل.
العميل. والوعي النظري، والوعي التاريخي، الوعي ترتيبها: لها الثالثة الوعي وأبعاد
الثالثة األبعاد وتتبع العميل، تحقيقه النص فهم ويسبق النص، فهم التاريخي النقد يسبق
اليومية، الحياة يف خربة مع النص معنى تماثل النص، صحة الرتتيب: نفس للحقيقة

للعالم. مثايل كنظام الوحي معطى وتحقيق
حيث خالصة تاريخية حقيقة إىل الوحي تحويل التاريخي الوعي أولوية تعني وال
بني النبوة، نظرة وهي ومصدره، املبلغ بني كعالقة الوحي ألن باإليمان؛ االعتقاد ينعدم
فلو النص؛ لفهم خطوة أول هي للنص التاريخية والصحة االنتباه. دائرة خارج قوسني،
وبالتايل صحيًحا؛ يكون ال نفسه الفهم فإن تاريخيٍّا، صحيح غري نص عىل الفهم نصيب
للحقيقة: الثالثة املعاني هذه تكامل هو واالعتقاد صحيح. غري أيًضا السلوك يصبح
كأساس وفاعليته اليومية، الحياة خربة مع معناه تماثل الوحي، لنص التاريخية الصحة
اآلخران. املعنيان ينقص املعاني أحد نقص وإذا للعالم. مثايل كنظام تحقيقه يف للسلوك
بالبحث للنقل منطًقا ويضع للنص، التاريخية الصحة عن البحث التاريخي النقد مهمة
التاريخي النقد يواجه وبالتايل التعارض.4 وسط والتجانس االختالف، وسط التماثل عن

طبًقا الحقيقة؛ ومنطق االتساق، ومنطق القضايا، منطق للمنطق: الثالثة األنواع عىل اللغوي التحليل يقوم 3
.Log. Form. Transc. pp. 27–29 فيه. املفكَّر واليشء والتفكري الكالم لوجوس: لكلمة الثالثة للمعاني
التاريخية النزعة ،Historicité التاريخانية ،Hétérogéneité التجانس عدم ،Homogénéite التجانس 4

.Globale الشامل ،Historicisme
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التأويل إشكاالت سادًسا:

األزمة أسباب أحد التاريخية النزعة ووهم موضوعيته. مشكلة خاصًة التاريخ، مشكلة أوًال
حوادث تجميع الخام، املوضوعي بالتاريخ التزامها التاريخية النزعة وتعلن للتأويل، الحالية
تحل حلها. الظاهريات تقدم األزمة هذه وأمام والزمان. املكان يف وقعت ومتتالية متعددة
الوجود تاريخانية لصالح مكانه الحوادث تاريخ ويرتك التاريخية، النزعة محل التاريخانية
للشعور الزماني البعد هو التاريخ أن كما للتاريخ، الشامل البعد هو فالوعي اإلنساني؛5
يشء كل وقبل أوًال والنبي املستقبل.6 الحارضوترقب توتر إىل للمايضباإلضافة كاسرتجاع
ُمتتاٍل، نقل الرواية تكون أن قبل الراوي وعي والحواري حادثة، النبوة تكون أن قبل وعٌي
أن قبل وعي أيًضا البسيط واملؤمن مؤسسة، تكون أن قبل جماعي وعي األوىل والجماعة

وعددهم. املؤمنني ملجموع بالنسبة عددية أو كمية وحدة يكون

النظري) النص(الوعي لفهم اللغوي التحليل (2)

فالواقع الدوجماطيقية؛ وهم يحل أن التأويل، يف الثاني اإلشكال وهو اللغوي، ويستطيع
وتعني الظاهريات، تقدمه محكم لغوي ملنطق تخضع للبحث مادة هو املقدس النص أن
منطق والثاني القضايا، منطق األول فيه؛ املفكَّر واليشء والفكر، الكالم، «لوجوس» كلمة
مبادئ عىل قائًما لغويٍّا منطًقا القضايا منطق يقوم الحقيقة.7 منطق والثالث االتساق،
إلخ. … واملبني املجمل واملتشابه، املحكم واملجاز، الحقيقة واملئول، الظاهر مثل: االشتباه،
مفرتض مسبق ملعنًى مكان يوجد ال النص منها يتكون التي األلفاظ تحليل من وابتداءً
عليها، األلفاظ تبنيه الذي النص معنى إبراز فقط بل النص، يف يُدخل ثم الخارج من
معاني وتصبح الدالة، األشياء عن ومستقلة ذاتها مع متماثلة دالالت االتساق منطق ويقدم
األشياء الحقيقة منطق يجد وأخريًا الدال. اليشء أو الحادثة عن مستقلة دالالت النصوص

نقد أيًضا انظر .Philo. Sc. Rig., pp. 99–106 دقيق»، كعلم «الفلسفة يف التاريخية النزعة نقد انظر 5
.K. Popper بوبر عند فلسفية كمشكلة التاريخية النزعة
.K. Popper: Misère de l’Historicisme, pp. 35–57

R. Aron: الفلسفة يف التاريخ مشكلة يف الظاهرياتي املنهج بتطبيق قبل من R. Aron أرون قام 6

املوضوعية»، حدود يف «محاولة ؛ دالٌّ الفرعي والعنوان .Introduction à la Philosophie de l’Histoire
.Esai sur les Limites de l’Objectivité

.Amphibologie االشتباه .Log. For. Trans., pp. 27–9 7
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التحليل يعطي ثَم ومن اليومية؛ الحياة يف عيانية «أنطولوجية» كماهيات ذاتها الدالة
معنًى يستخرج الذي لالهوت الشيئية العقائدية النزعة من للتخلص ذهبية فرصًة اللغوي
التحليل يستطيع الدال. اليشء فقدان وبالتايل األوىل؛ الحادثة عىل املعتمد النص خارج من

مادي. صوري مغلق كنسق الالهوت من يتخلص أن اللغوي

العميل) (الوعي العميل للتحقق السلوك أنماط (3)

بالنسبة العمل ظاهريات الحقيقة يف هو التأويل، يف الثالث اإلشكال العميل، والتحقيق
اإلشكال اللغة لظاهريات وبالنسبة التاريخي، للنقد األول اإلشكال التاريخ، لظاهريات
بني ومن والعمل. القصد دراسة عىل العمل ظاهريات تقوم اللغوي؛ التحليل يف الثاني
أو صورية مغلقة مذاهب العقائد ليست السكون. وهم للتأويل الحالية األزمة أسباب أحد
وتوجد للعالم. مثايل كنظام لتحقيقها ُمثُل هي بل مؤسسية، أو عقلية ساكنة أبنية مادية،
تناقض الخرتاع محاولة وكل والصريورة،8 الوجود بني الخلط يف التأويل يف الحالية األزمة
نسق أنها إال أخريًا للعمل فلسفة وجود من وبالرغم شيئًا.9 الواقعي العالم من تغري ال عقيل
للقصد فعيل بتحليل القيام دون للعقائد جديًدا فهًما يعطي األنساق، من كغريه عقائدي

للعمل.10 أو
القصدية بتقديم العقائدية السكونية هذه من تتخلص أن العمل ظاهريات تستطيع
وحدة فقط القصد ليس العميل، املستوى إىل املعريف املستوى من القصد وينقل العملية،
أخالقية، مشكلة األساس يف هي العمل ظاهريات العمل.11 مصدر هو بل واملوضوع الذات
الظاهريات تأويل أبرز وقد للعالم. أخالقية رؤية أساًسا وهو الظاهرياتي، باملنهج وتلحق

S. Kierkegaard: انظر والصريورة. الوجود بني التمييز أهمية عىل التنبيه يف الفضل كريكجارد إىل يرجع 8
.Post-Scinptum, Partie II

الفكرة-الحرية. يف النقض هذا إىل تغيريه» بل العالم فهم املهم «ليس ماركس فكرة قوة وترجع 9

من الثالث الباب يف تفصيلية دراسة موضوع وهي .M. Blondel بلوندل عند العمل فلسفة هي هذه 10

التأويل». «ظاهريات
أهمية عىل الرتكيز تم التطبيقية»، والظاهريات النظرية «الظاهريات الثاني الفصل األول، الباب يف 11

الظاهريات عىل الحركية وللظاهريات النظرية، الظاهريات عىل األولوية إلعطائها التطبيقية الظاهريات
.Active العملية القصدية عىل القائمة العمل لظاهريات املجال إفساح أجل من السكونية
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األخرية املرحلة إىل بإرجاعها منطقية بحوث يف للظاهريات األوىل املرحلة تفسري أي ذلك؛
الخالص. الوعي مستوى عىل الخلقية املشكلة نقل واألخالق األخالقية. البحوث يف

النظري، والوعي التاريخي، الوعي متميزة: الديني للوعي الثالثة األبعاد أن من وبالرغم
العميل والتحقيق اللغوي، والتحليل التاريخي، النقد الثالثة: وظائفها العميل؛ والوعي
الخربة دالالت مع وتطابقها النصوص معاني وفهم التاريخية، الصحة الثالثة: لألغراض
بعضها منفصلًة ليست أنها إال للعالم، مثايل كنظام الوحي وتحقيق اليومية، الحياة يف الحية
مهمتَيهما له يقدمان اآلخرين البعدين فإن مهمته بعد لكل أن من وبالرغم بعض. عن
املتبادل التعاون من وبالرغم حاجاته، حدود يف الخاصة ووظيفته مهمته ألداء ووظيفتهما

اآلخرين. االثنني عن متميًزا بعد كل يظل الديني، للشعور الثالثة األبعاد بني
طريق عن الوحي لنص التاريخية الصحة عن البحث التاريخي الوعي مهمة مثًال
وهي قديم. أدبي نص مواجهة يف وكأنه تماًما وحرفيٍّا محكم كعلم ويطبق التاريخي، النقد
النقد قواعد تطبيق فإن ال، أم وحيٍّا النص هذا كان إذا عما النظر برصف مبدأ مسألة
فهم كان وإذا للنص، التاريخية الصحة إثبات بعد املعنى لفهم األول الضامن هو التاريخي
صحيح غري النص أن يثبت النقدية املراجعة وبعد اللغوية للمبادئ طبًقا صحيًحا املعنى

األساس. من باطًال الفهم يصبح الحالة هذه ففي تاريخيٍّا،
أن اللغوية، املبادئ بواسطة النص معنى فهم ومهمته النظري، الوعي ويستطيع
التاريخية؛ الصحة يف ضعيفة درجة له نص حالة يف التاريخي النقد يف مساعدته يقدم
صحيًحا النص كان إذا يقطع أن يستطيع ال كثرية حاالت يف التاريخي النقد أن فالواقع
اللغوية املبادئ من ابتداءً النظري الوعي يستطيع هنا صحيح. غري أو اإلطالق عىل تاريخيٍّا
التحليل يستطيع معاٍن لها كانت فإذا ال، أم معاٍن لها النص ألفاظ كانت إذا يحكم أن
فإذا ال؛ أم اليومية الحياة يف حية لخربة مطابًقا املعنى كان إذا ذلك بعد يتدخل أن النظري
يف التاريخية الصحة يف ضعيفة درجة عىل قبل من حصل الذي النص يصبح مطابًقا كان
إذ نهائيٍّا؛ النص يرتك ال الحالة هذه ففي مطابًقا يكن لم وإذا صحيًحا. التاريخي النقد
للخربة مطابق غري يبدو الذي املعنى أن فالواقع العميل؛ الوعي من ثالثة فرصة له تبقى
للسلوك كأساس استعماله أمكن فإذا للسلوك؛ كأساس تجربته يتم اليومية الحياة يف الحية
كان وإذا العملية. الحياة يف واألثر الفاعلية بمعنى صحيًحا الحالة هذه يف يصبح فإنه
وأخريًا استعادته. الوجود مستوى عىل السلوك يستطيع مرفوًضا، الوعي، مستوى الفهم،
النص يُرفض الحالة هذه ففي فاعليته، إثبات أي للسلوك، كأساس استخدامه استحال إذا

اإلطالق. عىل
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آخر؛ عىل واحد بها ينفرد أن دون للشعور بعدين بني مشرتكة عديدة مسائل وهناك
وبعد النظري، والوعي التاريخي بالوعي الوقت نفس يف والرتاث الكتاب مسألة تتعلق فمثًال
الرتاث عليه ويقاس للوحي، الوحيد املصدر هو الكتاب يُعترب التاريخي النقد قواعد تطبيق
طريق القياسعن ذلك ويتم االختالف، أو معه التطابق حالة يف زيفه أو صدقه من للتحقق
وهذا النظري، الوعي يف للفهم السائد املنهج وهو النظري، التحليل من جزء وهو الشبه،

والوظائف. املهام حيث من تمايزها من بالرغم للوعي الثالثة األبعاد تكاُفل يؤكد كله
النقد التاريخية، العلوم يف خاصًة اإلنسانية، العلوم يف التاريخية النزعة تسود قد وكما
وعي افرتاض دون «األركيولوجية» الوقائع من لعديد تجاور مجرد واعتباره التاريخي،
التحليل الدينية العلوم من أيًضا التصوف يسود قد النقدي، التحليل لكل كموطن الراوي
املعنى فهم أجل من املعنى مضمون كل عن التعبري عن عاجزة اللغة واعتبار اللغوي،
تجاوز ودقيًقا، محكًما يكون حتى الفهم يستطيع وال اللغوية، املبادئ كل خارج مبارشة
واملبني املجمل واملتشابه، املحكم واملجاز، الحقيقة واملئول، الظاهر املعروفة: اللغوية املبادئ

املعنى. دقة تثبت ذلك ومع الصويف، العمق يضيع قد إلخ. …
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